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RESUMO 

 

O enfrentamento dos desastres naturais pelas equipes da Estratégia de Saúde da 

Família é o objeto deste estudo. Três questões nortearam o estudo: de que forma a Educação 

Permanente em Saúde (EPS) pode ser utilizada pelas equipes de saúde da família para 

pensarem o processo de trabalho a fim de proporem estratégias de enfrentamento em situações 

de desastre natural; como sensibilizar e mobilizar as equipes de saúde da família a proporem 

formas de enfrentamento dos desastres naturais através da EPS; e quais estratégias 

metodológicas permitem compreender de que forma as equipes de saúde da família podem 

enfrentar esses eventos. O estudo teve como objetivo geral utilizar a potência do espaço de 

EPS, através de uma oficina de fotos, para conhecer de que forma os membros das equipes de 

saúde da família enfrentam os desastres naturais; e como objetivo específico, analisar a 

influência da EPS como dispositivo na construção de estratégias de enfrentamento dos 

desastres naturais pelas equipes de saúde da família. Após aprovação pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro e autorização da secretaria de saúde do 

município de Teresópolis – RJ, foi realizada uma pesquisa de campo com abordagem 

qualitativa do tipo pesquisa-ação. Também foram adotados recursos metodológicos 

preconizados pela Clínica da Atividade e a perspectiva da intervenção fotográfica. Os dados 

foram coletados a partir de duas oficinas de fotos, sendo utilizada também a observação 

participante durante todas as etapas da pesquisa. Os participantes foram os profissionais 

integrantes de duas equipes de saúde da família que atuaram em épocas distintas na mesma 

Unidade localizada em Vargem Grande, área rural do município de Teresópolis-RJ, a qual 

sofreu inundações no ano de 2012. Com o desenvolvimento das oficinas de fotos, e com o 

constante e intenso movimento da EPS, as propostas para o enfrentamento dos desastres 

naturais foram surgindo, ficando agrupadas em quatro subcategorias determinadas pelo 

estudo: a) a necessidade de parcerias com diversos serviços e setores, incluindo a 

comunidade, para que seja feito um planejamento; b) a adoção de medidas preventivas; c) a 

necessidade de liderança, tanto para organizar as funções da equipe de saúde, quanto para 

orientar a comunidade e d) recursos teóricos e técnicos para os profissionais, a fim de torná-

los mais preparados para a ação. Muitas dificuldades, empecilhos e entraves para este 

enfrentamento foram apontados e algumas facilidades citadas. A EPS neste estudo 

demonstrou grande potência e influência como dispositivo indutor da construção de 

estratégias de enfrentamento dos desastres naturais, pois instigou, permitiu e facilitou a 

expressão dos sujeitos, fazendo com que os mesmos refletissem sobre as próprias práticas e 

propusessem novas formas de trabalho indo ao encontro com as premissas e objetivos da 

PNEPS. O recurso metodológico da oficina de fotos permitiu potencializar o propósito da 

EPS desencadeando mecanismos para a produção de subjetividades, autoanálise, autogestão, 

implicação, pensamento e afetividade – experimentação. Mais do que os resultados deste 

estudo, esses espaços foram capazes de devolver, reacender, ou fazer surgir, o poder de agir 

desses trabalhadores que se viam como excluídos de uma situação ao qual estão 

completamente imersos e implicados. 

 

 

Palavras-Chave: Educação Continuada. Educação em Saúde. Atenção Primária em Saúde. 

Desastres.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

The confrontation of natural disasters by the Family’s Health Strategy team is the purpose of 

this study. Three questions guided the study: in which way can the Permanent Health 

Education (PHE) be utilized by the family’s health team to think about the labour process in 

order to propose strategies of confrontation in natural disasters situations; how to sensitize 

and mobilize the family’s health teams to propose ways of confrontation of the natural 

disasters through the PHE; and which methodological strategies allow us to understand how 

the family’s health team may be able to face these events. The study’s general goal was to 

utilize the power of space of PHE, by a photographs workshop, aiming to understand how the 

family’s health team members face the natural disasters; and as its main goal, analyze the 

influence of PHE as a device used in the construction of strategies of confrontation against 

natural disasters by the family’s health teams. After the approval of the Committee of Ethics 

and Research of the Antônio Pedro University Hospital and the authorization of the 

department of health of Teresópolis municipality – RJ, a field work with a qualitative 

approach of Research-Action type was made. Methodological resources were also utilized, 

which are recommended by the Clinic of Activity and the photographic intervention 

perspective. The data were collected in two photograph workshops, also the participant 

observation was utilized during all the stages of the research. The participants were the 

professional who integrate two family’s health team and acted in different times in the Unity 

located in Vargem Grande, rural area of the Teresópolis municipality – RJ, which suffered 

floods in the year of 2012. With the development of the photograph workshops, besides the 

constant and intense PHE movement, the proposals for the confrontation of natural disasters 

started to arise, being assorted in four subcategories determined by the study: a) the necessity 

of partnerships with several services and sectors, including the community, in order to make a 

planning; b) the adoption of preventive measures; c) the necessity of leadership, to organize 

the functions of the health team, as well as orientate the community and d) theoretical and 

technical resources for the professionals, in order to make them more prepared for the action. 

Many difficulties, obstacles and hindrances for this confrontation have been pointed and some 

eases have been refered to. The PHE in this study showed great power and influence as an 

inducing device for the construction of confrontation strategies against the natural disasters, 

because it incited, allowed and made easier the expression of the subjects, making them able 

to reflect about their own practices and to propose new ways of working that follow the 

premises and goals of the PNEPS. The methodological resource of the photograph workshop 

made possible to empower the purpose of PHE, unleashing mechanisms for the production of 

subjectivities, auto analysis, auto suggestion, implication, thought and affection – 

experimentation. More than just the results of this study, these workshops were able to 

develop, relight, or make arise the power of action of these workers who saw themselves as 

being ruled out of a situation in which they are completely immersed and implied. 

 

 

Keywords: Continuing Education. Health Education. Primary Health Care. Disasters. 
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1 INTRODUÇÃO                         

 

O processo de globalização das economias e das culturas se traduz em uma nova 

geografia marcada por mudanças no ambiente e no modo em que vivem as pessoas. Isso se 

deve, principalmente, ao aumento da população, à ocupação desordenada e ao intenso 

processo de urbanização e industrialização. A grande procura por espaços urbanos, aliada à 

carência de políticas públicas no sentido do ordenamento territorial, gera problemas 

ambientais que afetam a sociedade como um todo e produzem reflexos em sua saúde.  

 Atualmente, em um contexto mundial, em muitos espaços urbanos, sub-urbanos e  

periurbanos são visíveis as marcas da enorme pressão do homem sobre o ambiente, sendo 

inúmeras as imagens de degradação ambiental e da perda da qualidade de vida das 

populações. Imagens que traduzem a realidade das cheias e inundações de muitas cidades 

ribeirinhas e dos deslizamentos de terra responsáveis pela destruição de habitações, estradas, 

vias férreas e pela perda de vidas humanas, têm assumido particular importância diante dos 

desastres naturais (CUNHA e CRAVIDÃO, 2001 apud CUNHA e DIMUCCIO, 2002). 

De 1980 até a atualidade, ocorreram desastres com impactos econômicos cada vez 

maiores, como os furacões Mitch e Katrina e o terremoto de Kobe, além do tsunami que 

atingiu a Indonésia em 2004 e causou a morte de 165.708 pessoas, ultrapassando o número de 

mortes esperado para todos os desastres naturais para esse ano em nível global; segundo os 

registros de mortalidade por desastres e impacto econômico da Base de Dados sobre 

Emergências (EM-Data), a qual é mantida pelo Centro Colaborador da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) sobre Pesquisa em Epidemiologia dos Desastres (Cred) (RODRIGUEZ, 

2009 apud OPAS, 2011). 

As últimas décadas foram marcadas, mundialmente, por importantes inundações, 

como as de La Paz na Bolívia em 2002, causada por uma grande precipitação em um curto 

espaço de tempo, na qual deixou 72 mortos; as inundações de Santa Fé, na Argentina, em 

2003 e 2007, as quais afetaram neste último ano 60 mil pessoas, ocasionando a morte de 15 

delas; e as do Chile em 2008, as quais atingiram 185 mil pessoas e causaram 9 mortes. 

Ao longo dos últimos vinte anos, a Estratégia Internacional das Nações Unidas para a 

Redução de Desastres (UNISDR) estimou que os desastres mundiais já mataram em média 1 

milhão e 300 mil pessoas, afetaram outras 4,4 bilhões e resultou em perdas econômicas de 

US$ 2 trilhões. Para a representante especial do Secretário-Geral para Redução do Risco de 

Desastres, Margareta Wahlström, em depoimento na Conferência das Nações Unidas sobre 

http://www.unisdr.org/
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Desenvolvimento Sustentável, Rio + 20 - Rio de Janeiro, Brasil em 13/06/2012 -, esses 

números são surpreendentes quando considerado o que isso significa em termos de 

oportunidades perdidas, de vidas destroçadas, habitações arruinadas, escolas e unidades de 

saúde destruídas, além de perdas culturais e estradas arrastadas (ONU, 2012). 

As emergências e os desastres naturais podem comprometer o ambiente contaminando 

a água, o ar, o solo, a biodiversidade, as atividades cotidianas e causar doenças, incapacidade 

e morte; interromper a continuidade dos serviços financeiros, do comércio, da energia, das 

comunicações, do transporte, de água, dos alimentos, da gestão de resíduos, da educação e da 

saúde; empobrecer a população afetada; alterar a condução política com efeitos sobre a 

governabilidade, a transparência, a participação e a inclusão social; gerar conflitos e atingir a 

segurança, os hábitos e os costumes das comunidades podendo gerar violência e insegurança 

nos cidadãos; ou seja, levam a perdas inestimáveis para os indivíduos, às famílias, à sociedade 

e ao Estado, e chegam a afetar gravemente o desenvolvimento das nações (OPAS, 2011). 

Tais impactos recaem diretamente sobre a saúde da população e refletem a necessidade 

de novos saberes e práticas dos profissionais de saúde em seus processos de trabalho, uma vez 

que eventos como inundações e deslizamentos, provenientes das chuvas fortes e prolongadas, 

têm sido recorrentes em vários países, e são considerados ameaças de origem natural e/ou 

antrópica  em nível mundial. 

Neste estudo, terão destaques os desastres naturais causados pelas chuvas, tanto pelos 

seus reflexos econômicos, sociais e psicológicos, quanto pela grandeza da problemática diante 

dos eventos consecutivos ocorridos no Brasil nos últimos anos. Essa ameaça representa, no 

sentido da saúde, uma urgência para reflexão e para as práticas das equipes de saúde a fim de 

minimizar os riscos, danos e agravos aos quais as populações vulneráveis estão expostas. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e as Nações Unidas definem desastre como: 

 

 
uma séria perturbação do funcionamento de uma comunidade ou sociedade que 

causa incontáveis perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais, que 

superam a capacidade da comunidade ou sociedade afetada de reagir utilizando seus 

próprios recursos (OPAS, 2011, p. 82).  

 

 

A UNISDR elaborou, durante 2004, um consenso de definições sobre desastres 

naturais diante da ocorrência e da gestão de desastres ao longo da história, onde traz como 

definição de desastres: 

 

 
a séria interrupção do funcionamento de uma comunidade ou sociedade que causa 

perdas humanas e/ou importantes perdas materiais, econômicas ou ambientais que 

excedem a capacidade da comunidade ou da sociedade afetada para enfrentar a 
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situação, utilizando seus próprios recursos (COMISIÓN NACIONAL DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMRGENCIAS. (CNE) DA 

COSTA RICA, 2009 apud OPAS, 2011,  p. 548) 

 

 

Na América Latina e no Caribe, a quantidade e a gravidade dos desastres naturais e a 

vulnerabilidade estão aumentando devido à urbanização descontrolada, ao crescimento 

demográfico em zonas expostas aos riscos e ao insuficiente ordenamento ambiental, além do 

problema da mudança climática. Segundo a ESTRATÉGIA INTERNACIONAL PARA A 

REDUÇÃO DE DESASTRES – EIRD (2009, apud OPAS, 2011) a condição de 

vulnerabilidade é determinada por fatores ou processos físicos, sociais, econômicos e 

ambientais, que aumentam a suscetibilidade e a exposição de uma comunidade ao impacto 

negativo de ameaças. 

Nessas regiões, as análises posteriores aos desastres revelaram uma infraestrutura 

sanitária não resistente, com carências de abastecimento de água e saneamento, e 

planejamento deficiente (ou inexistente) do uso da terra, além de assentamentos em terrenos 

marginais ou propensos a sofrerem inundações (INTER-AMERICAN DEVELOPMENT 

BANK (IBD), 2007; FAGEN, 2008; PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2008; 

apud OPAS, 2011).  

No Brasil, o crescimento desordenado de várias cidades e a falta de uma política séria 

que inclua uma fiscalização rigorosa de ocupação nas áreas de risco, faz com que seja criado 

um cenário perfeito para os desastres que temos presenciado nesses últimos anos.  

A população urbana brasileira cresceu de 26,3% para 81,2%, entre a década de 1940 e 

o início do século XXI, devido a um processo intenso de urbanização, passando a abrigar mais 

de 125 milhões de pessoas nas cidades. Essa transição aconteceu sem nenhum planejamento, 

com ocorrência de moradias irregulares, despejo de lixo em encostas e construção à margem 

de rios assoreados, completando uma equação considerada mortal (CREA-RJ, 2011a). 

No Brasil, a ocorrência de desastres naturais aumentou 268% na década de 2000, em 

comparação aos 10 anos anteriores, apresentando crescimento em todos os tipos de desastres 

naturais característicos do continente americano. Dentre os desastres mais preocupantes 

ocorridos no país, e que tiveram a maior incidência, estão as inundações e os movimentos de 

massa como deslizamentos, que são os que mais geram vítimas fatais, cerca de 2.500 pessoas 

morreram entre 1991 e 2010, principalmente na região sudeste, demonstrado pelo Gráfico no 

(Anexo 1) (SPITZCOVSKY, 2013). 

Nos últimos anos, temos visto  esses fenômenos em diversas regiões do Brasil, como 

os que aconteceram nos Estados de Santa Catarina, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais e Rio 
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de Janeiro. As extensas inundações contabilizaram de dezenas a centenas de óbitos, milhares  

de desalojados e desabrigados, e fizeram vários municípios declararem Situação de 

Emergência ou Estado de Calamidade Pública. No Rio de Janeiro, podemos relembrar alguns 

municípios que sofreram desastres nos últimos anos como os deslizamentos em Angra dos 

Reis e Niterói; as inundações nas Regiões Norte Fluminense e Baixada Fluminense e as 

inundações e deslizamentos na Região Serrana. 

 Uma das maiores tragédias da história do Brasil aconteceu na madrugada do dia 12 de 

janeiro de 2011, na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, onde ocorreram chuvas 

intensas em várias localidades, levando a grandes trombas d’água, eslizamentos de encostas e 

inundações em vários pontos de Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do 

Rio Preto, Bom Jardim, Sumidouro e em outros municípios locais.  

Em agosto de 2011 (seis meses decorridos da tragédia na Região Serrana/RJ), foram 

contabilizadas mais de 900 mortes e milhares de desabrigados. As inspeções, realizadas pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro (CREA-RJ) 

nesses municípios, revelaram uma grande fragilidade na região, onde boa parte da população 

local estava voltando a morar nas mesmas áreas de risco (muitas vezes reconstruindo suas 

casas), o que predizia uma tragédia anunciada caso novas chuvas intensas voltassem a ocorrer 

na região (CREA-RJ, 2011b). 

Como anteriormente previsto pelo CREA-RJ, no mês de abril de 2012, uma nova 

chuva torrencial atingiu a Região Serrana do Rio de Janeiro, causando extensas inundações e 

deslizamentos, deixando novamente centenas de desabrigados e desalojados, e 

inevitavelmente mais óbitos. 

A ocorrência e a gestão de desastres, ao longo da história mundial, mostraram a 

necessidade de padronização dos termos utilizados relacionados a esses eventos de forma 

universal.  Nesse sentido, o consenso de definições elaborado pela UNISDR sobre os 

desastres naturais está demonstrado no (Anexo 2). 

No desenvolvimento desta obra, os termos tragédia, desastre e catástrofe aparecem 

com frequência diante da temática e das referências bibliográficas consultadas, dessa forma, 

para estabelecer clareza, os mesmos serão definidos abaixo, com exceção de desastre já 

mencionado anteriormente. 

A palavra Tragédia tem como significado, segundo o Dicionário Escolar da Língua 

Portuguesa (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2008), “acontecimento terrível, 

funesto”; e de acordo com Ferreira  (2008), “sucesso funesto, trágico”. Nesse caso, esse termo 

tem aparecido nos capítulos apresentados apontando os desastres como uma tragédia; e a 
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palavra Catástrofe tem como significados “ruína, grande desgraça, acontecimento funesto, 

calamidade” e “acontecimento lastimoso ou funesto, calamidade”, segundo os mesmos 

autores citados acima, respectivamente. Diante dessas significações, podemos dizer que os 

termos tragédia e catástrofe aparecem, na maioria das vezes, como sinônimos. Eles não 

fazem parte das definições padronizadas pela UNISDR. 

 

1.1 ORIGEM DO ESTUDO 

 

Com a catástrofe de 2011, mais de 17 bairros foram atingidos no município de 

Teresópolis. Além dos desastres naturais e da grande degradação da cidade, muitas mortes 

foram contabilizadas principalmente nos bairros: Poço dos Peixes, Parque do Imbuí, Barra do 

Imbuí, Fazenda da Paz (bairro Posse), Vale Feliz, Jardim Serrano, Granja Florestal, Caleme, 

Campo Grande, e em algumas localidades da zona rural como Bonsucesso. Em 13 de janeiro 

de 2011, por motivo das enxurradas, foi decretado em Diário Oficial pelo Secretário Nacional 

de Defesa Civil Aldebaran José de Oliveira Pinheiro, Estado de Calamidade Pública no 

Município – (Anexo 3).  

Em 2012, tivemos novamente a destruição de inúmeros bairros, inundações e perda de 

dezenas de vidas, o que demonstrava dois episódios trágicos consecutivos em pouco mais de 

um ano. Em 07 de abril de 2012, foi emitido pelo Sistema Nacional de Defesa Civil -  

SINDEC - a Notificação Preliminar de Desastre (NOPRED), tendo como causas as 

enxurradas/ inundações bruscas – (Anexo 4); e em 18 de abril de 2012, foi emitido, também 

pelo SINDEC, o formulário oficial de Avaliação de Danos (AVADAN), contendo, entre 

outros , a descrição das áreas afetadas e a causa do desastre diante da avaliação Secretaria de 

Meio Ambiente e Defesa Civil  de Teresópolis – (Anexo 5). 

Relembrar a vivência e a atuação como profissional de saúde, na maior tragédia 

climática da história do país ocorrida em janeiro de 2011, na região serrana do Estado do Rio 

de Janeiro (VIANA, 2011) – reportagem no Anexo 6 e fotos no Anexo 7 -, e 

consecutivamente, ter experiência semelhante no ano posterior, 2012 (MOTA, 2012) – 

reportagem  - (Anexo 8) -, foram os motivos que me levaram a realizar este estudo.  

Nos dois momentos de desastres naturais que atingiram Teresópolis, passei por 

experiências distintas: em 2011, atuando como enfermeira da Estratégia Saúde da Família, fui 

convocada para trabalhar em regime de plantão de 12h no ginásio central da cidade, local que 

virou ponto de apoio, de referência e de abrigo de centenas de pessoas; em 2012, atuei junto à 
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equipe de saúde da família da qual fazia parte, uma vez que a comunidade que estávamos 

inseridos foi atingida por uma grande inundação. 

Ter sentido o peso da responsabilidade que temos como profissionais de saúde no pós-

desastre, perante a população que nos cerca, foi um grande desafio. Perceber a fragilidade das 

equipes de saúde naquele momento e a dificuldade para a ação foram os motivos de 

inquietação, questionamentos e reflexão em que pensei inúmeras vezes: “O que vamos fazer”? 

“Não esperávamos isso, não fomos preparados para esse enfrentamento...”  

Hoje, frente a tais questionamentos e indagações, diante da probabilidade de novos 

episódios de desastres previstos por órgãos competentes como a Defesa Civil municipal e o 

CREA-RJ, e diante do histórico de desastres naturais que acometeram o município de 

Teresópolis de 1974 a 2012 - Anexo 9, é latente a necessidade de implementação de uma 

estratégia educativa que seja capaz de empoderar as equipes de saúde para lidar com essas 

condicionalidades de forma integral e resolutiva.  

Tais vivências foram consolidando meu interesse na utilização da Educação 

Permanente em Saúde (EPS) como instrumento de ação coletiva no cotidiano do trabalho vivo 

na atenção básica do município de Teresópolis, com especial olhar e foco deste estudo para o 

enfrentamento dos desastres naturais.   

A Educação Permanente é considerada uma aprendizagem significativa no trabalho, a 

qual se baseia na possibilidade de transformar as práticas profissionais, e é feita a partir dos 

problemas enfrentados na realidade levando-se em consideração os conhecimentos e as 

experiências que as pessoas já têm. Propõe que o processo de educação dos trabalhadores de 

saúde seja feito a partir da problematização do processo de trabalho, e considera que as 

necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas 

necessidades de saúde das pessoas e das populações (BRASIL, 2007). 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) foi instituída pela 

Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004, e foi baseada na responsabilidade do 

Ministério da Saúde com a consolidação da reforma sanitária e com a ordenação dos 

processos de formação dos recursos humanos e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde. 

Nessa política, está compreendida a importância da integração entre o ensino e serviço, a 

necessidade do fortalecimento do controle social e o papel fundamental da educação 

permanente como indutora de transformação das práticas de saúde e da rede de serviços em 

uma rede-escola (BRASIL, 2004a). 

Nesse sentido, a Educação Permanente (EP), com o foco no processo de trabalho, deve 

ser pensada pelas equipes de saúde para a transformação das práticas profissionais e para a 
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melhoria das ações junto à população. Entendemos que a EPS possa ser um dispositivo para 

que as equipes planejem suas ações de saúde diante das necessidades e realidades locais, e dos 

desafios eventuais que possam surgir no cotidiano do trabalho, assim como nos casos de 

desastres naturais.  

Compreendendo a potencialidade da EPS frente aos processos de trabalho das equipes 

da atenção básica, a pesquisa apresenta as seguintes questões norteadoras que sustentam este 

estudo: 

1 - De que forma a EPS pode ser utilizada pelas equipes de saúde da família para pensarem no 

processo de trabalho a fim de proporem estratégias de enfrentamento em situações de desastre 

natural? 

2 - Como sensibilizar e mobilizar as equipes de saúde da família a proporem formas de 

enfrentamento dos desastres naturais através da EPS? 

3 - Quais estratégias metodológicas permitirão compreender de que forma as equipes de saúde 

da família podem enfrentar os desastres naturais?  

 

1.2 OBJETO DO ESTUDO  

 

A partir destas questões, estabeleceu-se o objeto da pesquisa: o enfrentamento dos desastres 

naturais pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral  

 

- Utilizar a potência do espaço de EPS, através de uma oficina de fotos, para conhecer de que 

forma os membros das equipes de saúde da família enfrentam os desastres naturais;  

 

 1.3.2 Objetivo específico 

 

- Analisar a influência da EPS como dispositivo na construção de estratégias de enfrentamento 

dos desastres naturais pelas equipes de saúde da família. 

Espera-se que o desenvolvimento e os resultados deste estudo, a partir da utilização da 

EPS em uma oficina de fotos, possam contribuir para o dispertar dos trabalhadores de saúde e 

da gestão de saúde do municipio de Teresópolis – RJ, quanto à importância da transformação 
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das práticas e da formulação dos preparativos adequados para o enfrentamento dos desastres 

naturais a fim de tornar funcional as ações de saúde diante desses eventos, e minimizar os 

riscos, os danos e os agravos os quais a população está exposta.  

 

2 MEMÓRIAS DA TRAGÉGIA  

 

Neste capítulo, a partir da metodologia da narrativa, trago um pouco das minhas 

memórias sobre a vivência nas tragédias de 2011 e 2012 como cidadã e profissional de saúde, 

o impacto, as sensações, as emoções e as ações, relembrando os dias inesperados causados 

pelos desastres naturais. 

 

2.1 - O PRIMEIRO ENCONTRO: 2011 

 

Após uma madrugada de intensa tempestade, acordamos e nos deparamos com cenas 

de uma outra cidade. As imagens nas emissoras locais de TV eram de intensa destruição. 

Alguns bairros mais afetados eram o foco no início da manhã. Era difícil de acreditar no que 

estávamos vendo. Os repórteres diziam que bairros inteiros tinham sido destruídos e muitos 

locais estavam sem acesso, pois pontes e estradas haviam desaparecido em meio aos 

escombros dos deslizamentos e aos mares que se tornaram os rios.  

Aos poucos e com as horas que passavam, começamos a acreditar no real que 

estávamos vivendo, e fomos tendo ideia do tamanho da tragédia e do número de mortes que 

não parava de ser calculado. Eram automáticas as inúmeras ligações para amigos e parentes 

na tentativa de notícias, mas o sistema de telefonia já não funcionava mais, assim como 

muitos serviços essenciais em muitos lugares. Água e luz já não havia nos locais afetados e 

começaram a faltar durante o dia nos demais bairros. Os supermercados, os postos de 

gasolina, e as lojas comerciais, tudo parou, tudo estava fechado. A cidade era fantasma, e suas 

ruas e muros eram pintados de barro. Aos poucos víamos chegar o exército que tomou conta 

das ruas tentando garantir a segurança e evitar que os saques no comércio continuassem. 

Era 12 de janeiro de 2011 e, naquele momento de férias, fui convocada, juntamente 

com todos os profissionais de saúde do município de Teresópolis, a retornar as atividades para 

dar suporte à população no que cerne à saúde. As equipes se formavam a todo momento com 

chegada  de vários profissionais de saúde voluntários oriundos de várias localidades e Estados 

do país. Tínhamos como base e ponto de encontro das equipes o ginásio poliesportivo central 

da cidade, o qual se tornou referência inicial para quase todas as necessidades da população. 
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O ginásio se tornou abrigo para centenas de pessoas, depósito de milhares de donativos que 

chegavam ao município, e dividiu espaço com o serviço social, a defesa civil, as equipes de 

resgate, além de um posto de saúde improvisado para realização de atendimentos médicos e 

de enfermagem, o qual estive presente por dois plantões de 12 horas cada. 

Nesse posto improvisado, que ajudamos a montar junto à gestão do Departamento de 

Atenção Básica – Saúde da família - do Município, continha medicamentos oriundos da 

farmácia da Secretaria de Saúde, assim como de doações, materiais para acessos venosos, 

curativos e tudo mais que fosse preciso para os primeiros socorros. 

As equipes, para esse posto improvisado, eram formadas basicamente por médicos, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem vinculados à Secretaria de Saúde, mas com muita 

frequência, apareciam voluntários dentistas e psicólogos, além de outras categorias da saúde 

com intuito de ajudarem. Todos eram direcionados à gestão para que pudessem remanejá-los, 

ou dispensá-los, uma vez que eram muitos voluntários e ficava cada vez mais difícil saber 

para onde estes profissionais estavam indo e se inserindo. Na tentativa de ajudar, inúmeros se 

juntavam às equipes de resgate e se embrenharam nas matas, nas áreas rurais e nos demais 

bairros destruídos em busca de sobreviventes. 

Naquelas 24 horas em que estive, vi e vivi muito sofrimento. Muitos chegavam com 

escoriações ou feridas, mas pelo estado de choque em que surgiam, pareciam não ter dor 

física e sim dores incalculáveis na alma. Alguns nem choravam e contavam as perdas 

familiares como se ainda não estivessem em si, outros só choravam e chamavam pelo nome 

de pessoas que tinham perdido, e alguns, chegavam descontrolados pelo sofrimento de não 

terem encontrado seus familiares, que ainda estavam sendo dados como desaparecidos.  

Para nós, profissionais que atuamos naqueles momentos, os procedimentos técnicos 

eram as atividades mais fáceis de serem executadas, difícil era acolher e ter equilíbrio 

emocional frente a tanto sofrimento. Recebíamos, a todo instante, pessoas vindas dos 

diferentes bairros afetados: pessoas repletas de lama, alguns só com partes das roupas que 

perderam no momento em que tentavam se salvar, crianças encontradas sem os pais, levadas 

por pessoas desconhecidas; e pessoas sem ferimentos externos, em busca de apoio e algum 

conforto diante daquele pesadelo que estavam vivendo. 

Peguei-me várias vezes chorando, abraçando e consolando o inconsolável, e levei para 

casa todo sofrimento que dividiram comigo. As lembranças são, até hoje, inapagáveis. 

Após os plantões e o extremo desgaste emocional, fui remanejada para atuar no meu 

local de origem, a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) de Vargem Grande, área rural 

do município, a qual não foi afetada pela tragédia naquele momento. 
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2.2 UM NOVO ENFRENTAMENTO: 2012  

 

Na noite de 06 de abril de 2012 (um ano e três meses após o desastre de 2011), os 

meios de comunicação mostravam a extensa inundação que tomou conta do centro da cidade, 

e ainda não se calculava a dimensão trazida pelas novas enchentes. A apreensão foi inevitável. 

A previsão de fortes chuvas já havia sido detectada pela Defesa Civil do município e 

divulgada à população, assim como seu treinamento para deslocamento para os pontos de 

apoio e abrigos nas regiões consideradas de risco. 

No dia seguinte, foram observadas as consequências que a enchente trouxe para várias 

localidades da cidade, inclusive para a região rural de Vargem Grande, comunidade da qual eu 

fazia parte através da equipe de saúde da família atuando como enfermeira, onde vivi e senti 

de perto as consequências das chuvas na comunidade em que trabalhava.  

Naquela manhã, a caminho de Vargem Grande, fui me deparando com a inundação que 

deixou seus rastros nas lavouras e nas casas que conseguia visualizar ao longo da estrada. Ao 

me aproximar da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), vieram ao meu encontro 

pessoas desamparadas e desesperadas por terem tido suas casas inundadas e terem perdido 

todos os seus bens materiais, além do risco que correram de perder seus familiares.  

Muitos aguardavam a espera de atendimento médico e de enfermagem, outros, em 

buscade auxílio e de informações. Havia uma grande fila de pessoas que foram em busca de 

curativos e de vacinações, pois explicavam que ao deixarem suas casas durante a madrugada, 

tiveram escoriações e feridas provenientes de pequenos acidentes e contato com as águas da 

enchente diretamente com a pele e/ou por ingestão.  

Tal fato pegou a equipe de surpresa. Como lidar com essa situação? O que fazer? Por 

onde começar? O que era a prioridade? Quais recursos utilizaríamos? A equipe estava 

preparada para isso? Esses foram os nossos questionamentos e desafios frente à situação. 

A equipe da Estratégia de Saúde da Família de Vargem Grande estava completamente 

fragilizada para prestar assistência à população, uma vez que estava atravessada por questões 

que também os afetaram. Alguns Agentes Comunitários de Saúde (ACS) tiveram suas 

famílias, parentes e vizinhos acometidos pela tragédia, outros tinham vínculos com pessoas e 

famílias das quais cuidavam há muitos anos, e se viram desamparados e sem saberem como 

agir. 

Diante daquela situação e após compreender o ocorrido, percorremos as  microáreas 

para ver de perto a gravidade da inundação e sua extensão. As cenas eram de tristeza e 

destruição.  As lavouras estavam alagadas, algumas casas ainda submersas, as pessoas nas 
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ruas ainda sujas de lama, algumas lavando seus pertences na tentativa de salvar alguma coisa, 

outras nas casas de parentes e vizinhos buscando abrigo e algumas completamente perdidas 

sem nada para vestir ou comer e sem terem para onde ir. Esses momentos vividos pela equipe 

trouxeram tristeza e sensação de extrema incapacidade e despreparo diante dos fatos. 

Ao percorrer a comunidade e ter o diagnóstico situacional local, era preciso intervir 

imediatamente para tentar minimizar os riscos à saúde a qual aquela população estava 

exposta. 

Enquanto a equipe acolhia e atendia a população que se dirigiu à UBSF em busca de 

ajuda, entrei em contato com a Coordenação da Atenção Básica do município e com os 

demais setores envolvidos em situação de catástrofes naturais, e solicitei auxílio para 

enfrentamento das consequências da grande inundação que havia tomado conta da 

comunidade. 

Com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis-RJ, e dos 

departamentos de Higiene e Saúde Coletiva/Vigilância em Saúde,  e das suas divisões de 

Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental em Saúde, e Atenção 

Básica e Saúde da Família, em parceria com a Defesa Civil, foram ofertados materiais 

educativos relacionados à prevenção de doenças causadas pelo contato com as águas das 

enchentes, e como agir em casos de enchentes. Foram encaminhadas também Notas Técnicas, 

oriundas da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental do Estado do Rio de 

janeiro, e apostilas com os fluxos e protocolos para nortear as equipes de saúde do município 

em casos suspeitos de doenças associadas às enchentes e/ou casos emergenciais 

(SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL-RJ, 2012).  

A cada dia novos materiais normativos e educativos chegavam à UBSF, Notas 

Técnicas, protocolos e fluxos para a orientação da equipe, e folders para distribuição e 

educação em saúde da população. 

 As ações de intervenção na comunidade precisavam ser iniciadas de forma planejada 

com o envolvimento de toda a equipe, dessa forma, todos precisavam conhecer os 

instrumentos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para que as ações 

fossem resolutivas frente aos problemas apresentados na comunidade. 

Para nos apropriarmos, eu e o médico da equipe nos debruçamos sobre a pilha de 

papéis recebidos. Estudamos, debatemos, discutimos as normas, protocolos e fluxos; entramos 

em contato telefônico com os departamentos de origem em busca de esclarecimentos e, 

finalmente, podíamos levar as informações à equipe. Até então, o processo de trabalho da 

equipe ia sendo conduzido pelos acontecimentos e pelas demandas que chegavam à Unidade, 
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sem planejamento prévio. 

No segundo dia, na sala em que costumávamos fazer nossas reuniões, nos sentamos 

em roda, como costumávamos fazer em nossas reuniões de equipe, e começamos a conversar 

sobre o que tinha acontecido na comunidade, os problemas que estavam sendo identificados, 

as microáreas que tinham sido mais atingidas pela  inundação, e as necessidades da população 

naquele momento. Diante do que era trazido, pensávamos e decidíamos como seriam 

conduzidas as ações, pautadas nos documentos instrutivos enviados pela SMS. E assim, iam 

nascendo planos iniciais de ação a fim de nortearem a equipe para aquele enfrentamento.  

À medida  que as ações pelas práticas de trabalho estavam sendo implementadas, de 

forma emergencial na UBSF e nas microáreas atingidas, muitas dúvidas quanto a assuntos não 

documentados
1
 e sua abordagem perante à população surgiam, o que dificultava o processo de 

trabalho e gerava a necessidade de novos encontros em equipe e o contato com outros setores 

e serviços. 

Durante as intervenções nas igrejas, nas escolas, nas residências, nas ruas da 

comunidade e na própria UBSF, muitos questionamentos feitos pela população à equipe 

precisavam ser esclarecidos, como: consumo da água (após contaminação), cuidados com os 

alimentos oriundos das plantações inundadas, dúvidas em como refazer os cartões de 

vacinações perdidos e os documentos pessoais, referência e contrareferência quanto aos 

serviços de saúde diante dos agravos, excesso de roedores peri- peridomiciliares, direitos a 

benefícios sociais,  auxílio de assistentes  sociais  no bairro, pontos de apoio e abrigo com 

estrutura adequada, locais para fornecimento de alimentos, água, materiais de higiene pessoal, 

roupas, colchões, roupas de  cama  e  cobertores,  entre  outros; o  que reforçava a necessidade 

de reflexões da equipe para agir e promover ações nesse cenário, uma vez que os instrumentos 

norteadores recebidos pela SMS não respondiam a muitas questões, principalmente às sociais. 

Era nítida a necessidade de parcerias com os outros setores, como as Secretarias de  

Desenvolvimento Social, de Educação, e da Defesa Civil entre outros, pois os problemas 

tinham origens multifatoriais e para que nos aproximássemos de ações resolutivas existia a 

necessidade do envolvimento intersetorial.  

E assim se conduziram as ações para aquele enfrentamento. Essas ações eram 

induzidas a partir de alguma reação que se propagava e tocava a equipe, e um momento de 

intensa reflexão e troca de informações acontecia, levando a equipe a agir. 

                                                           
1
Os assuntos não documentados eram os assuntos que não estavam presentes em Normas Técnicas, protocolos, 

fluxos ou relatórios emitidos pela SMS; questões que surgiam no dia a dia diante daquela realidade.  
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Dessa forma, os movimentos para a ação aconteceram diante de algumas 

normatizações e diante da ousadia da equipe em acertar, sem a certeza de solução pela a 

ebulição de vários empecilhos, e pelos obstáculos que surgiram
2
. 

Essa última experiência de enfrentamento foi, sem dúvida, muito significativa e 

marcante em minha vida profissional, pois foi um dos momentos de maiores questionamentos 

e reflexões sobre o meu trabalho, uma vez que decisões precisavam ser tomadas e as 

dificuldades precisavam ser superadas para que o atendimento à população fosse possível. 

Enfrentar as situações no pós-desastre como profissionais de saúde, em uma 

comunidade pela qual se é responsável através da ESF, envolve ações muito complexas, o que 

torna o êxito do trabalho dependente das ações resolutivas e do envolvimento intersetorial, 

assim como crucial a estreita relação de parceria com a comunidade. 

O sofrimento psíquico nas duas situações de catástrofes vivenciadas foi 

indiscutivelmente sentido pelos profissionais de saúde que estavam ao meu redor, e penso 

que, em qualquer situação de grandes desastres naturais, ele é experimentado, porém, acredito 

que possa ser minimizado se as equipes de saúde estiverem, de alguma forma, preparadas para 

tais eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Um Exemplo de empecilho/obstáculo foi a dificuldade que tivemos em direcionar os necessitados para o abrigo 

da região, pois não existia definição de um local destinado para tal naquele momento. Diante da articulação entre 

a própria comunidade, as portas de uma escola municipal local foram abertas, porém, as pessoas que ali se 

instalaram se mantiveram em condições insalubres, pois não havia um chuveiro para tomarem banho, nem 

colchões, roupas de cama ou cobertores, para descansarem e se aquecerem. 
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3 BASES CONCEITUAIS E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 AS ENCHENTES, SUA FORÇA NO CENÁRIO ATUAL DOS DESASTRES 

NATURAIS, E A SAÚDE 

 

Dentre os inúmeros desastres naturais que afetam a vida de milhões de pessoas no 

mundo, os eventos como enchentes atingem cerca de 102 milhões de pessoas por ano, e a 

maior parte das populações expostas (95%) e dos óbitos (95%) encontram-se nos países de 

menor renda per-capta (igual ou menor que 3.705 dólares por ano). Os maiores afetados 

encontram-se principalmente nos países em desenvolvimento e em grandes centros urbanos, 

com tendência de aumento nas próximas décadas (FREITAS e  XIMENES, 2012). 

O Brasil tem sido extremamente afetado pelas consequências imensuráveis causadas 

pelas enchentes que vem afetando a saúde e a vida da população. As políticas públicas, 

voltadas para a assistência à saúde das populações expostas, ainda são incipientes, e os 

estados e os municípios ainda não apresentam planejamentos e propostas de enfrentamento 

para as equipes de saúde do país, que sejam exequíveis diante das realidades locais e dos 

eventos catastróficos causados pelas inundações. 

Atualmente existe uma necessidade urgente de prevenção e educação em desastres, 

além da inclusão do setor saúde neste âmbito. Os desastres naturais, neste contexto, precisam 

ser enxergados como potentes causadores de insalubridade e precisam ganhar visibilidade 

governamental para modificação desse quadro. 

 

3.1.1 As enchentes no centro das atenções: causas e consequências da sua força 

 

As enchentes encontram-se entre os desastres naturais que se caracterizam por alta 

frequência e baixa severidade em termos de óbitos quando ocorre de forma gradual, mas 

quando acontece de forma súbita, causa eventos com elevado número de óbitos, como a que 

ocorreu na Região Serrana do Rio de Janeiro em 2011, e gerou 918 mortes. 

No Brasil, as condições climáticas variam de tropical para climas temperados.   Na 

parte Nordeste do país, são recorrentes as secas, enquanto que no Sul, são frequentes as 

inundações e geadas ocasionais. Estudos epidemiológicos mostram que, nos últimos anos, os 

danos causados pelas catástrofes naturais estão acima dos danos causados pela guerra. 

(UNISDR, 2014). 

As inundações têm sido o desastre natural mais frequente nas últimas décadas, 
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representadas pelas graduais e bruscas, seguidas pelos escorregamentos (deslizamentos de 

encostas ou movimento de massa), e estão associadas às instabilidades atmosféricas severas. 

Esse fenômeno quando súbito e violento causa grande mortandade e destruição, pois não há 

tempo para as pessoas procurarem abrigos ou salvarem parte dos bens existentes em suas 

casas. 

A gravidade desse impacto está relacionada com o crescimento e concentração da 

população em áreas urbanas de forma desordenada e a degradação ambiental, sendo 

responsáveis por grande proporção de danos à infraestrutura local, às habitações, às condições 

de saúde e de vida das comunidades, e principalmente das sociedades de baixa renda. 

Considerando que as mudanças climáticas nos próximos anos representarão um aumento na 

frequência e na gravidade das enchentes, é previsto que as populações mais vulneráveis e 

menos preparadas sofram cada vez mais diante dasconsequências, porém, infelizmente em 

grande parte dos municípios brasileiros essa previsão é banalizada, não existindo preparação 

adequada e planejamentos preventivos implantados nos setores envolvidos, inclusive no setor 

saúde. 

Segundo importantes contribuições de Freitas e Ximenes (2012), as causas das 

enchentes estão relacionadas principalmente às mudanças climáticas, ao aumento das chuvas 

intensas e localizadas, ao aquecimento global, e às questões relacionadas ao uso e à ocupação 

do solo, sendo atribuídas aos fenômenos e eventos “naturais” e, às atividades humanas; 

demonstradas no quadro 1. 

 

Quadro 1 Causas das enchentes 

 

 

 

Causas atribuídas aos fenômenos 

 e eventos “naturais” 

 

 

- Mudanças climáticas   

- Aquecimento global  

- Chuvas intensas e localizadas  

- Furacões e ciclones   

- Monções  

- Derretimento intensivo de neve e geleiras 

- Tsunamis 

 

Causas atribuídas 

 às atividades humanas 

 

- Descarte inadequado de lixo  

- Intensificação da agricultura  

- Construções de barragens e hidrelétricas  

- Desmatamento e erosão do solo 

 
                                                                                         FONTE: FREITAS e XIMENES, 2012. 

Sabemos que no cenário mundial as enchentes têm trazido graves consequências para 
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as comunidades, municípios, estados e nações, com repercussões ambientais, sobre a 

infraestrutura, os serviços, as economias e a sociedade, e repercussões sobre a saúde 

causando elevação nas taxas de mortalidade e morbidade locais. 

Essas consequências são demonstradas respectivamente nos quadros 2, 3 e 4. 

 

Quadro 2- Consequências ambientais das enchentes 
 

CONTAMINAÇÃO DE ÁGUA, 

SOLO E ALIMENTOS 

 

- Contaminação biológica da água para consumo 

humano e alimentos 

- Contaminação química da água para consumo 

humano e solos 

COMPROMETIMENTO DOS 

SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL 

- Comprometimento da rede e fontes alternativas 

de abastecimento de água, dos serviços de coleta e 

tratamento de esgoto, bem como dos serviços de 

coleta e disposição do lixo 

ALTERAÇÃO NOS CICLOS 

ECOLÓGICOS E EXPOSIÇÕES 

HUMANAS 

- Alteração nos ciclos dos vetores, hospedeiros e 

reservatórios de doenças e nas formas de 

exposições ambientais dos humanos 

                                                                                                         FONTE: FREITAS e XIMENES, 2012. 

 

Quadro 3 Consequências para a infraestrutura local, serviços, economia e sociedade local. 

 

 

CONSEQUÊNCIAS SOBRE A 

INFRAESTRUTURA LOCAL 

 

- Interrupção total ou parcial de pontes, ruas e 

estradas por inundação ou destruição 

- Rompimento de diques de contenção 

- Rompimento de tanques de combustíveis 

- Curto circuito elétrico 

 

 

 

CONSEQUÊNCIAS SOBRE OS 

SERVIÇOS LOCAIS 

 

 

- Interrupção total ou parcial do fornecimento de 

serviços de eletricidade, gás e comunicação 

- Interrupção total ou parcial do funcionamento de 

escolas, comércio, serviços funerários e de saúde 

 

 

 

PREJUÍZOS ECONÔMICOS E  

PERDAS MATERIAIS 

 

 

 

 

 

 

- Comprometimento total ou parcial das atividades 

agrícolas e pecuárias 

- Prejuízos econômicos pela destruição total ou 

parcial de propriedades, casas e construções 

- Prejuízos econômicos pela destruição total ou 

parcial das fontes de renda e trabalho 

- Perdas de bens pessoais e de valor sentimental 



31 

 

 

 

 

ROMPIMENTO OU 

FORTALECIMENTO DAS 

RELAÇÕES SOCIAIS LOCAIS 

 

- Rompimento ou fortalecimento da amizade, 

cooperação e laços afetivos entre os membros de 

uma comunidade afetada 

 

                                                                                         FONTE: FREITAS e XIMENES, 2012. 

 

Quadro 4- Consequências sobre a saúde provocadas pelas enchentes. 

 

CAPÍTULOS DA CLASSIFICAÇÃO 

INTERNACIONAL DE DOENÇAS 10 

 

 

AGRAVOS E DOENÇAS, INCLUINDO 

ALGUNS SINAIS E SINTOMAS 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I – Doenças infecciosas e 

parasitárias 

 

 

Diarreias e gastroenterites  

Cólera  

Febre tifóide 

Varíola  

Hepatites A 

Hepatites E  

Poliomielite  

Malária 

Febre amarela  

Dengue  

Encefalite de St Louis   

Filariose linfática  

Leptospirose  

Esquistossomose 

Shiguelose  

Escherichia coli [E. Coli]  

Giardíase 

 

 

Capítulo IV – Doenças endócrinas, 

nutricionais e metabólicas 

 

 

Desnutrição 

 

 

 

Capítulo V – Transtornos mentais e 

de comportamento 

 

 

 

 

 

 

Estados de estresse pós-traumático 

Transtornos de adaptação 

Transtornos não orgânicos do sono 

Insônia 

Pesadelos e memórias repetidas sobre o 

evento  

Amnésia. 

Dificuldade de concentração 
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Capítulo V – Transtornos mentais e 

de comportamento 

Irritabilidade e raiva 

Fobias, ansiedade e pânico, depressão, 

perda do apetite, fadiga, dificuldade de 

concentração, tontura 

Abuso no consumo de álcool e 

medicamentos 

Transtornos do comportamento e 

emocionais durante a infância 

 

 

Capítulo VII – Doenças do olho e anexo 

 

Conjuntivites 

 

 

Capítulo IX – Doenças do aparelho 

circulatório 

 

       Pressão arterial alta 

 

Capítulo X – Doenças do aparelho 

respiratório 

 

 

Rinite alérgica   

Infecções respiratórias agudas   

Sinusites severas e Laringite  

Asmas   

Infecções pulmonares   

Síndrome tóxica da poeira orgânica  

 

Capítulo XII – Doenças da pele e do 

tecido subcutâneo 

 

 

Dermatites e erupções cutâneas  

Capítulo XIII – Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo 

 

 

Distensões musculares 

Capítulo XIV – Doenças do aparelho 

geniturinário 

 

 

Infecções renais 

 

Capítulo XIX – Lesões, envenenamentos 

e algumas outras consequências de 

causas externas 

 

Asfixia  

Intoxicações e envenenamentos  

Hipotermia   

Lesões, traumatismos, cortes, lacerações 

e ferimentos 

 

 

Capítulo XX - Causas externas de 

morbidade e de mortalidade 

Violência doméstica  

Choques elétricos  

Afogamentos  

Quedas 

 
                                                                                         FONTE: FREITAS e XIMENES, 2012. 

 

As consequências das enchentes para a saúde estão diretamente relacionadas com a 

morbidade e a mortalidade que elas causam. Em relação à mortalidade, os óbitos são as 
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principais consequências sendo especificadas principalmente por diarreias, hipotermias, 

lesões e afogamentos. As taxas de mortalidade também aumentam em média 12 meses após o 

evento, onde demonstra que os óbitos não se limitam ao imediatismo das enchentes.       

Quanto à morbidade, existe o aumento da incidência de doenças potencialmente 

epidêmicas nos períodos após enchentes, que podem ser transmitidas através da água e 

alimentos contaminados, assim como os hospedeiros de doenças, principalmente nos países 

mais pobres. As carcaças dos animais após o pico das inundações também se convertem em 

fontes de doenças (FREITAS e XIMENES, 2012). 

Grande parte das doenças após inundações também estão relacionadas com o 

saneamento ambiental inadequado e ao aumento da umidade nesse mesmo período com 

rápido crescimento de micobactérias (como Mycobacterium marinum) e proliferação de 

fungos, agravando os problemas de saúde das pessoas alérgicas e susceptíveis. 

Além das doenças envolvendo agentes biológicos, há um aumento significativo das 

doenças de saúde mental e transtornos emocionais nas populações expostas às enchentes. 

Estados de estresse pós-traumático e transtornos de adaptação são algumas das consequências 

causadas pelas perdas de familiares e pela quebra da rotina familiar e social durante o período 

de reconstrução. Afeta mais intensamente determinados grupos sociais como as mulheres, os 

moradores de áreas rurais, os analfabetos, as crianças e idosos, os deficientes e os mais 

pobres. 

O aumento da ansiedade, segundo Freitas e Ximenes (2012, p. 1606), nas populações 

expostas, tem sido relacionado “à falta de orientações e informações ou a presença de 

orientações conflitantes e incompatíveis vindas das autoridades em saúde, assim como a falta 

de vacinação”. Além da ansiedade, outras consequências mentais e emocionais podem durar  

anos após a vivência da catástrofe, reaparecendo sempre que fortes chuvas ou novas 

enchentes ocorrerem. 

Quanto à exposição às doenças e aos agravos, as populações que se tornam 

desalojadas ou desabrigadas são os grupos mais expostos e suscetíveis, pelo fato de ficarem 

aglomeradas em abrigos com precária infraestrutura,  muitas vezes improvisados. 

 

3.1.2 - O que tem sido feito para a Redução dos Desastres no Brasil 

 

3.1.2.1 Marco de Ação de Hyogo 

 

            Alguns anos pós a Primeira Conferência Mundial sobre Redução de Desastres em 
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maio de 1994, em Yokohama – Japão, foi realizada a Conferência Mundial sobre Redução de 

Desastres em Kobe, Hyogo - Japão, de 18 a 22 de Janeiro de 2005, onde  se conduziu     a  

aprovação do Quadro de Ação de Hyogo 2005-2015, objetivando aumento da Resiliência das 

Nações e das comunidades aos desastres por 168 Estados. 

O Quadro de Acção de Hyogo (HFA) é o mais importante marco para a 

implementação da redução do risco de desastres adotado pelos Estados-Membros do 

instrumento das Nações Unidas. Seu objetivo geral é aumentar a resiliência das nações e 

comunidades aos desastres para alcançar, até 2015, uma redução significativa de perdas 

provocadas por desastres, tanto em termos de vidas, bens sociais, econômicos, quanto 

ambientais das comunidades e países. O Marco da Ação de Hyogo (MAH) tem três objetivos 

estratégicos e cinco áreas prioritárias para a tomada de medidas, como princípios orientadores 

e maneiras práticas para aumentar a resiliência dos vulneráveis a desastres no contexto das 

comunidades de desenvolvimento sustentável. 

 

Quadro 5 Objetivos estratégicos e prioridades para o Marco de Ação de Hyogo 2005-2015 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1- Integração da redução do risco de desastres nas políticas e planejamento para o 

desenvolvimento sustentável. 

2 - O desenvolvimento e fortalecimento das instituições, mecanismos e capacidades 

para construir capacidade de resistência a riscos. 

3 - A incorporação sistemática de três abordagens para redução de riscos na 

implementação de preparação, resposta e recuperação das emergências. 

PRIORIDADES PARA A  AÇÃO 

Prioridade 1: Certificar de que a redução do risco de desastres seja uma prioridade 

nacional e local com uma forte base institucional de aplicação 

Prioridade 2: Identificar, avaliar e controlar os riscos de desastres e melhorar os 

sistemas de alerta 

Prioridade 3: Usar o conhecimento, a inovação e a educação para criar uma cultura de 

segurança e resiliência em todos os níveis 

Prioridade 4: Reduzir os fatores de risco subjacentes 

Prioridade 5: Reforçar a preparação de desastres para uma resposta eficaz a todos os 

níveis. Em situações de desastre, pode-se reduzir significativamente as suas perdas e o 

seu impacto, se as autoridades, indivíduos e comunidades localizadas em áreas de risco 

estiverem preparados e prontos para agir com os conhecimentos e habilidades 

necessárias para uma ação eficaz. 

  FONTE:UNISDIR, disponível:  http://www.eird.org/wikiesp/index.php/Brasil#Informes_Nacionales_MAH  

 

            Para ajudar os países a identificar e medir o nível de progresso em cada ação 

prioritária do MAH, o Secretariado da EIRD desenvolveu um conjunto de indicadores-chave 

que devem ser informados pelos países bienalmente (UNISDR, 2014). Os indicadores que 

http://www.eird.org/wikiesp/index.php/Brasil#Informes_Nacionales_MAH
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identificam e medem o nível de progresso para as ações prioritárias do MAH no Brasil, 

informados em 2007, estão demonstrados no quadro abaixo. 

 

Quadro 6 Progresso da implementação do MAH no Brasil: 2005-2006. Informe 2007. 

 

 

 

HFA P1 - Assegurar que a 

redução do risco de desastres 

seja uma prioridade nacional 

e local com uma forte base 

institucional de aplicação 

 

- Criação de um Centro Nacional de gestão de 

riscos.  

- Programa de prevenção e preparação para 

situação de emergências para apoiar a criação e 

implementação de agências de defesa civil em 

nível estadual e municipal, em coordenação com 

o Sistema Nacional de Defesa Civil.  

- Decreto N.5.736 (17 fevereiro de 2005) sobre os 

órgãos e entidades da administração pública 

federal. As ações no Distrito Federal, nas cidades, 

nas entidades privadas e  nas comunidades, são de 

responsabilidade da defesa civil em todo o 

territorio nacional. 

- Decreto n º 26 (setembro de 2005) sobre as 

instituições e a semana nacional para a redução 

dos desastres. 

 

HFA P2 - Identificar, avaliar 

 e controlar os riscos de  

desastres e melhorar alerta 

 

 

-Iniciativa para ampliar o mapeamento de risco.  

- Melhoria do Sistema de Alerta Precoce.  

HFA P3 - Utilizar os 

conhecimentos, a inovação e a 

educação para criar uma 

cultura de segurança e 

resiliência em todos os níveis 

 

- Programa de Educação Continuada liderada pela 

Defesa Civil.  

 

 

HFA P4 - Reduzir os fatores de 

risco subjacentes 

- Cesta básica familiar de alimentos em benefício 

de famílias em situação de pobreza em áreas de 

risco (para pessoas com renda mensal de R$ 

60,01 R$ 120,00) e extrema pobreza (com renda 

mensal inferior a R$ 60,00)  

HFA P5 - Reforçar a 

preparação de desastres para 

garantir uma resposta eficaz a 

todos os níveis 

 

- Formação para resposta a emergências e 

desastres na Amazônia. 

FONTE: UNISDIR, disponível: http://www.eird.org/wikiesp/index.php/Brasil#Informes_Nacionales_MAH 

  

O Informe nacional preliminar sobre os avanços da implementação do MAH de 2009-

2011, no Brasil, não estava disponibilizado no site da UNISDR, assim como qualquer outro 

informe sobre o MAH até o ano de 2014. 

http://www.eird.org/wikiesp/index.php/Brasil#Informes_Nacionales_MAH
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3.1.2.2 - UNISDR-CERRD 

 

A cidade do Rio de Janeiro, atualmente, conta com o Centro de Excelência de Redução 

do Risco de Desastres - UNISDR-CERRD, o qual é pioneiro no âmbito global e tem como 

missão contribuir para a construção de comunidades resilientes a desastres em todo o Brasil, 

através da promoção de uma maior sensibilização e conscientização sobre a importância da 

redução dos desastres como um componente central do desenvolvimento sustentável. Tem 

como objetivo reduzir as perdas humanas, sociais, econômicas e ambientais devido aos 

desastres. Esse Centro também procura tornar-se um agente de promoção de conhecimentos e 

melhores práticas na área de redução do risco de desastres na região das Américas, através de 

cooperações e estabelecimento de parcerias.  

Como fonte de consulta sobre as atividades recentes da UNISDR-CERRD, o conteúde 

se encontra disponível em: http://eird.org/americas/noticias/unisdr-cerrd-informativo-mensal-

dezembro-2013.html# . 

 

3.1.2.3 Política Nacional para a Redução dos Riscos de Desastre 

 

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC foi instituída a partir da 

Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e dispõe, em seu Artigo 1º, sobre o Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - 

CONPDEC; e autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres. 

A PNPDEC de 2012 altera as Leis nºs 12.340 de 1º de dezembro de 2010; 10.257, de 

10 de julho de 2001; 6.766, de 19 de dezembro de 1979; 8.239, de 4 de outubro de 1991; e 

9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências. 

No Art. 2º a Política aponta o dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios em adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastres.  

Quanto aos princípios e diretrizes, a PNPDEC, em seu capítulo II, seção 1 abrange as 

ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, voltadas à proteção e 

defesa civil; e em seu parágrafo único, define: “deve integrar-se às políticas de ordenamento 

territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de 

recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas 

setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável”. (BRASIL, 2012b, on-

line) 

 

http://eird.org/americas/noticias/unisdr-cerrd-informativo-mensal-dezembro-2013.html
http://eird.org/americas/noticias/unisdr-cerrd-informativo-mensal-dezembro-2013.html
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Quadro 7 Diretrizes e objetivos da  PNPDEC 

DIRETRIZES DA PNPDEC 

I - atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios    

para redução de desastres e apoio às comunidades atingidas;  

II - abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 

recuperação;  

III - prioridade às ações preventivas relacionadas à minimização de desastres;  

IV - adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise das ações de prevenção de 

desastres relacionados a corpos d'água;  

V - planejamento com base em pesquisas e estudos sobre áreas de risco e incidência de 

desastres no território nacional;  

VI - participação da sociedade civil.  

OBJETIVOS DA PNPDEC 

I - reduzir os riscos de desastres;  

II - prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres;  

III - recuperar as áreas afetadas por desastres;  

IV - incorporar a redução do risco de desastre e as ações de proteção e defesa civil 

entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais;  

V - promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil;  

VI - estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os processos sustentáveis de 

urbanização;  

VII - promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e 

vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência;  

VIII - monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, 

nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres;  

IX - produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de desastres 

naturais;  

X - estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua 

conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana;  

XI - combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, e promover 

a realocação da população residente nessas áreas;  

XII - estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro;  

XIII - desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de desastre;  

XIV - orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de 

resposta em situação de desastre, e promover a autoproteção;   

XV - integrar informações em sistema capaz de subsidiar os órgãos do SINPDEC na 

previsão e no controle dos efeitos negativos de eventos adversos sobre a população, os 

bens e serviços e o meio ambiente. 

  FONTE: PNPDEC, disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2012/lei-12608-10-abril-2012-

612681-norma-pl.html 

 

 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2012/lei-12608-10-abril-2012-612681-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2012/lei-12608-10-abril-2012-612681-norma-pl.html
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            Diante da Política em questão, compete à União, aos Estados e aos Municípios:  

1. Desenvolver cultura nacional de prevenção de desastres destinada ao desenvolvimento da 

consciência nacional acerca dos riscos de desastre no País; 2. Estimular comportamentos de 

prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres; estimular a reorganização 

do setor produtivo e a reestruturação econômica das áreas atingidas por desastres; 3. 

Estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e hospitais situados 

em áreas de risco; 4. Oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e 

defesa civil; e 5. Fornecer dados e informações para o sistema nacional de informações e 

monitoramento de desastres (BRASIL, 2012). 

 O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC  é constituído pelos 

órgãos e entidades da administração pública federal, dos estados, do distrito federal e dos 

municípios e pelas entidades públicas e privadas com  atuação significativa na área de 

proteção e defesa civil, e tem por finalidade contribuir no processo de planejamento, 

articulação, coordenação e execução dos programas, projetos e ações de proteção e defesa 

civil. O Sistema Nacional deve atuar nas ações de: prevenção de desastres, mitigação de 

riscos, preparação, resposta e recuperação. 

 

Quadro 8 Atuações do SINPDEC 

 
     Fonte: Ministério da Integração Nacional. www.senado.gov.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=142347 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=142347


39 

 

Quadro 9 Composição do SINPDEC 

 

Fonte: Ministério da Integração Nacional. Disponível em: 

www.senado.gov.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=142347 

 

O Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC, órgão colegiado 

integrante do Ministério da Integração Nacional, tem os seguintes objetivos dentro da Política: 

1. Auxiliar na formulação, implementação e execução do Plano Nacional de Proteção e 

Defesa Civil;  2. Propor normas para implementação e execução da PNPDEC; 3.  Expedir 

procedimentos para implementação, execução e monitoramento da PNPDEC, observado o 

disposto nesta Lei e em seu regulamento; 4. Propor procedimentos para atendimento a 

crianças, adolescentes, gestantes, idosos e pessoas com deficiência em situação de desastre, 

observada a legislação aplicável; e  5. Acompanhar o cumprimento das disposições legais e 

regulamentares de proteção e defesa civil.  

O CONPDEC é integrado por representantes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e da sociedade civil organizada, incluindo-se representantes das 

comunidades atingidas por desastre, e por especialistas de notório saber. 

Para ampliar a percepção de riscos e reduzir a vulnerabilidadede das populações diante 

dos desastres naturais, o país também conta com os Núcleos Comunitários de Defesa Civil – 

NUDEC -, os quais, a PNPDEC aponta como os elos mais importantes do Sistema Nacional 

de Defesa Civil com as comunidades. Os núcleos representam uma ferramenta para incentivar 

uma maior participação da população e uma melhor compreensão da realidade local, e têm a 

intenção de estimular o exercício da cidadania para despertar a consciência social e ambiental.  

 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=142347
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3.1.2.4 Plano Nacional de Resposta às Emergências em Saúde Pública 

 

Foi publicado pelo Ministério da Saúde, em 2014, por meio da Secretaria de Vigilância 

em Saúde (SVS), o Plano Nacional de Resposta às Emergências em Saúde Pública. O plano 

foi estruturado tendo como princípio a utilização de um sistema de coordenação e controle, 

estabelecendo a atuação da SVS. Diante dele, as emergências em saúde pública se 

caracterizam pelo emprego urgente de medidas de prevenção e contenção de riscos, danos ou 

agravos à saúde em situações que podem ser: epidemiológicas (surtos e epidemias), de 

desastres ou de desassistência à população. (BRASIL, 2014). 

A Portaria GM/MS nº 1.378, de 09 de julho de 2013, define em seu capítulo II, artigo 

6º, enquanto competência da SVS a “coordenação da preparação e resposta das ações de 

vigilância em saúde, nas emergências de saúde pública de importância nacional e 

internacional, bem como a cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios em 

emergências de saúde pública, quando indicado”. (BRASIL, 2013, on-line) 

O plano Nacional de Resposta às Emergências em Saúde Pública emprega, como 

mecanismo de coordenação, o Sistema de Comando de Operações (SCO) e a ativação de um 

Centro de Operações de Emergências em Saúde (COES). Além disso, devem ser estabelecidos 

e implementados protocolos e procedimentos específicos somados à elaboração dos planos de 

contingência municipais como para Dengue, Malária, Influenza, Inundações, dentre outras.  

 

Objetivos do Plano Nacional de Resposta às Emergências em Saúde Pública:  

• Definir a estratégia de atuação da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) na 

resposta às emergências em saúde pública que superem a capacidade de atuação das esferas 

estadual e municipal;  

• Estabelecer atuação coordenada, no âmbito da SVS, para resposta às emergências em 

saúde pública, potencializando a utilização de recursos;  

• Permitir, por meio da atuação coordenada, a interlocução com outras áreas do setor 

saúde e com órgãos intersetoriais para garantir uma resposta oportuna, eficiente e eficaz;  

• Adotar o Sistema de Comando de Operações (SCO) e o Centro de Operações de 

Emergências em Saúde (COES) como ferramentas para a gestão e coordenação da resposta às 

emergências em saúde pública;   

• Identificar as funções e responsabilidades das diferentes áreas do setor de saúde, e a 

interação com os meios de comunicação e mídia em geral durante uma emergência em saúde 
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pública;  

• Promover o cumprimento dos requisitos legais e responsabilidades da SVS na 

resposta às emergências em saúde pública;   

• Estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos comuns para a resposta às 

emergências em saúde pública. 

 

Gestão de riscos em emergências em saúde pública e a organização da resposta: 

A gestão de risco é definida pelo Plano como o conjunto de decisões administrativas, 

organizacionais e operacionais desenvolvidas pelos órgãos governamentais e não 

governamentais, em conjunto com a sociedade, para a implementação de políticas e 

estratégias que visam ao fortalecimento de suas capacidades para a redução do impacto das 

emergências em saúde pública. Compreende ações de redução de risco (prevenção, mitigação 

e preparação), manejo da emergência (alerta e resposta) e recuperação (reabilitação e 

reconstrução).  

A gestão de risco para emergência em saúde pública é uma competência de caráter 

multisetorial e contínuo, que requer a articulação horizontal e transversal no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, em parceria com outros atores, em especial, com órgãos de defesa 

civil.   

A Resposta compreende as ações necessárias a serem desenvolvidas para o manejo da 

emergência, minimizando os riscos e reduzindo ao máximo suas consequências sobre a saúde.  

Para conhecer-se o risco, devem ser identificadas as ameaças, as vulnerabilidades e os 

recursos disponíveis para o manejo da emergência, sendo possível, dessa forma, a preparação 

e o desenvolvimento da capacidade de resposta de forma mais eficiente e eficaz.  O Plano 

apresenta um rol de ações necessárias à organização da capacidade de resposta, entre elas: a 

elaboração de protocolos específicos de ação para a gestão de emergências visando definir 

funções e responsabilidades dos profissionais de saúde, bem como o deslocamento de 

recursos materiais; capacitação dos profissionais envolvidos na resposta às emergências em 

saúde, para que possuam formação específica de acordo com as funções e responsabilidades 

que irão desempenhar; execução de exercícios e simulações periódicas e regulares de 

complexidade variada, permitindo avaliar a capacidade de resposta no nível máximo de 

exigência; e a realização de revisão periódica dos protocolos e procedimentos com base nas 

lições aprendidas de eventos reais ou simulados.  
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Organização da Vigilância em Saúde para resposta à emergência em saúde pública: 

Os eventos de interesse à saúde pública são monitorados, de rotina, pela Secretaria de 

Vigilância em Saúde, no âmbito do Comitê de Monitoramento de Eventos (CME), com a 

participação da Rede dos Centros de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em 

Saúde (Rede-CIEVS), bem como das demais áreas técnicas da SVS. Além disso, o Comitê 

Gestor da Força nacional do SUS (CG/FN-SUS), coordenado pela Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde, com a participação das Secretarias de Vigilância em Saúde e de Atenção 

à Saúde, pode solicitar o acionamento de uma estrutura de resposta à emergência em saúde 

pública. (BRASIL, 2014). 

O CME realiza o monitoramento dos eventos capturados na mídia ou notificados à 

SVS pela Rede-CIEVS, por meio dos seguintes instrumentos:  

 Disque-notifica (0800-644-6645): Serviço telefônico para recebimento das 

notificações de eventos de relevância nacional, por meio de discagem direta gratuita de 

números fixos e celulares de qualquer parte do Brasil. Publico-alvo: profissionais de saúde 

das localidades que não dispõem de fluxos e números de atendimento na Secretaria de Saúde 

do estado ou município, principalmente nos finais de semana, feriados ou período noturno.  

 E-Notifica (notifica@saude.gov.br): endereço de e-mail, divulgado aos 

profissionais de saúde do país para recebimento de notificações. 

 FormSUS (www.saude.gov.br): link do formulário desenvolvido em plataforma 

web. Ao preencher este formulário, ele é enviado automaticamente para o 

notifica@saude.gov.br .   

Uma vez identificado o evento, é feita a sua verificação junto às áreas técnicas e 

secretarias de saúde para a avaliação e, sempre que for necessário, será realizado o 

acionamento da resposta e o monitoramento.   

Quando avaliado o potencial do evento, tanto o CME quanto o CG/FN-SUS
3
  podem 

recomendar o acionamento do COES
4
, o qual é feito com base no algoritmo de decisão, 

                                                           
3
 O CG/FN-SUS avalia, no âmbito do Ministério da Saúde, as situações que podem culminar em Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e de acordo com a tipologia da emergência são acionados os 

gestores das Secretarias do MS com a competência para a definição de estratégias de enfrentamento, bem como 

o desenvolvimento das ações pertinentes. 

 
4
 COES tem como o objetivo promover a resposta coordenada por meio da articulação e da integração dos atores 

envolvidos. É responsável pela coordenação das ações de resposta a emergências em saúde pública, incluindo a 

mobilização de recursos para o restabelecimento dos serviços de saúde e articulação da informação entre as três 

esferas de gestão do SUS, e ainda por identificar a necessidade do envio de missão exploratória da FN-SUS. 
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demonstrado no quadro 10. 

 

Quadro 10 Algorítmo de decisão do Plano Nacional de Resposta às Emergências em Saúde 

Pública – SVS. 

 

 

FONTE: Plano Nacional de Resposta às Emergências em Saúde Pública – SVS – (Anexo 1).  

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_resposta_emergencias_saude_publica.pdf 
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O sistema de coordenação e controle para resposta às emergências em saúde pública, 

definido no Plano,é um modelo gerencial com intenção de comandar as operações de resposta 

em situações críticas como os desastres naturais, permitindo a atuação da Secretaria de 

Vigilância em Saúde no emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 

riscos, danos e agravos à saúde pública, em tempo oportuno, de forma qualificada e 

cooperativa, fornecendo um meio de articular os esforços dos atores envolvidos (organizações 

governamentais e não governamentais) com o objetivo comum de estabilizar o evento e 

proteger vidas.  

A utilização de um sistema predefinido tende a permitir o fortalecimento da 

capacidade do SUS para atuação no enfrentamento das emergências em saúde pública, a 

articulação adequada das ações nos três níveis de governo quando necessário, e o melhor 

aproveitamento dos recursos de forma a otimizar os resultados.   

 

3.1.2.5 Análise progressiva do Brasil quanto à redução dos desastres 

 

Segundo a UNISDR (2014), as ações brasileiras que buscam promover a gestão de 

riscos têm sido desenvolvidas, porém, se torna necessária a aplicação das leis existentes a fim 

de instituir a aplicação das ações nesse âmbito. As Leis, regras e regulamentos, entretanto, não 

são suficientes para reduzir a vulnerabilidade das pessoas. Para levar o país a funcionar é 

necessário envolver os funcionários e enfrentar os desafios estabelecidos a fim de aumentar a 

percepção dos riscos, melhorar a coordenação  e  o gerenciamento  do trabalho em nível 

nacional, estadual e municipal. Para a UNISDR (2014), as estratégias de redução de desastres 

no Brasil só serão bem sucedidas quando os três níveis de governo e os cidadãos entenderem 

que, ao invés de um acidente, os desastres provocados por riscos naturais estão relacionados à 

falta de envolvimento de seus governantes, demonstrando a sua própria negligência, como é 

discutido no relatório do país. 

 
 

3.2 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE   

 

A EPS é entendida como processos de educação permanente em saúde que tem como 

objetivo a transformação das práticas profissionais a partir da aprendizagem significativa da 

realidade do trabalho. Também tem sido compreendida, diante da PNEPS, pela noção de 

prática pedagógica que coloca o cotidiano do trabalho, ou da formação em saúde, como tema 

central dos processos educativos (CECCIM, 2005). 
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 Para o processo de educação dos trabalhadores de saúde a partir da EPS, é proposto 

que seja feito o uso da problematização do processo de trabalho, considerando as 

necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores frente às necessidades de 

saúde das pessoas e das populações (BRASIL, 2007). 

Diante dos conceitos e preceitos que abarcam a EPS, foi utilizada como um dispositivo 

em alguns cenários do desenvolvimento desta pesquisa com o intuito de promover reflexões 

sobre o processo de trabalho nas equipes de saúde da família participantes do estudo, acerca 

do enfrentamento dos desastres naturais, fazendo emergir, das situações de trabalho vividas, 

críticas reflexivas que fossem capazes de transformação para o trabalho e no trabalho. 

 

3.2.1 Política Nacional de Educação Permanente em Saúde  

 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) foi instituída, em 

2004, pela Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro, sob a responsabilidade do Ministério 

da saúde, e teve como objetivo consolidar a EPS como uma estratégia do Sistema Único de 

Saúde (SUS) para a formação e o desenvolvimento de seus trabalhadores (BRASIL, 2004a). 

A implementação da EPS como política nacional, no ano de 2004, na tentativa de 

consolidação efetiva da mesma, se deu pela ineficiência de outros programas anteriores 

desenvolvidos pelo governo brasileiro, voltados para a capacitação dos trabalhadores de saúde 

na busca de qualificação. Esses programas receberam muita influência do que vinha sendo 

ofertado no mercado da formação, ou seja, da oferta existente e não como um processo 

formativo dirigido aos princípios do SUS. 

 Na década de 1990, vários programas foram oferecidos para a qualificação dos 

trabalhadores de saúde, uns visando fortalecer o SUS e outros relacionados com atividades de 

capacitação dos trabalhadores, gerenciados pela Coordenação Geral de Recursos Humanos 

(CGRH), e desvinculados entre si. Essas diferentes vertentes aconteciam em função da 

fragmentação existente no interior do Ministério da Saúde (MS). Essa condição desarticulada 

das atividades formativas ocorreu, pois as mesmas não atendiam às necessidades das 

realidades locais e eram impostas a partir de listagens de assuntos vindos de diferentes áreas 

do MS e de decisões internas da CGRH, o que afastava o profissional de saúde da atividade 

fim do MS, que era produzir saúde. 

Diante da forma com que o MS conduzia o processo de qualificação profissional, o 

vínculo entre os trabalhadores e a política brasileira de Saúde, representada pelo SUS, foi 

fragilizado caracterizando processos de trabalho alienados, verticalizados e dicotomizados  
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onde o trabalho perdia o seu sentido (BRASIL, 2004a). 

Nessa época, o trabalho de gestão de formação era de responsabilidade da CGRH, por 

meio de sua Coordenação de Planejamento e desenvolvimento de Recursos Humanos 

(CODER), orientada pelo Decreto Nº 2794/98 do Ministério do Planejamento, que delimitava 

o conceito de ações de capacitação e estabelecia diretrizes para uma “Política Nacional de 

Capacitação”. O trabalho de gestão da formação era desenvolvido em parceria com a Câmara 

Técnica de Desenvolvimento de Recursos Humanos, composta por várias Secretarias do MS, 

a partir do qual se consolidavam anualmente os Planos Anuais de Capacitação (PACs). 

Os PACs cumpriam principalmente um papel burocrático e organizativo, não havendo 

muita ligação entre as necessidades de formação levantadas e as reais necessidades oriundas 

dos locais de trabalho, pois existia um grande espaço de tempo entre a determinação dos 

Planos e as alterações ocorridas na realidade do trabalho. Além disso, as atividades formativas 

partiam de uma listagem vinda de diversas áreas do MS ou da própria CGRH. Outro problema 

para a formação e qualificação dos trabalhadores estava relacionado com os vínculos 

contratuais e o direito legal de participação nos programas de capacitação, o que gerava 

exclusão dentro do mesmo sistema. 

O conceito de educação permanente chegou à saúde brasileira trazida pela 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS), na década de 1980, imbuída de anseios de uma 

nova forma de qualificação profissional a fim de atender às necessidades econômicas e sociais 

da população (DURÃO, 2006). Segundo Ceccim (2005), em 1994, a OPAS difundiu a 

perspectiva de que a educação permanente do pessoal de saúde tornaria possível a 

aprendizagem dos trabalhadores. Essa definição agregou novos significados sobre a 

capacitação dos profissionais, através da educação permanente em saúde. A proposta de 

educação permanente do pessoal de saúde reconhecia que somente a aprendizagem 

significativa seria capaz da adesão dos trabalhadores a processos de mudança no cotidiano. 

No Brasil, a criação da NOB/RH (Norma Operacional Básica de Recursos Humanos) 

de 1998, reeditada posteriormente em 2000, evidenciou a educação permanente em saúde com 

objetivo de subsidiar a gestão do Trabalho e da Política de Desenvolvimento dos 

trabalhadores do SUS. A formação de recursos humanos para a saúde ganha um 

direcionamento político, com a instituição da NOB/RH para o SUS. Nesa mesma perspectiva, 

foi criada a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) para atuar na 

construção de uma política de valorização do trabalhador no âmbito do SUS (BRASIL, 2006). 

De acordo com Brasil (2004b), a partir da criação das SGTES: 
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O MS assume o papel de gestor federal do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à 

formulação das políticas orientadoras da formação, distribuição e gestão dos 

trabalhadores de saúde no Brasil. Cabe à SGETS, por meio de seu Departamento de 

Gestão da Educação na Saúde (DGES), proposição e formulação das políticas 

relativas à formação e educação permanente dos trabalhadores de saúde em todos os 

níveis de escolaridade e à capacitação de profissionais de outras áreas e da 

população para favorecer a articulação intersetorial e o controle social (BRASIL, 

2004b, p.1). 

 

 

Com a responsabilidade de formulação das políticas de formação e da gestão dos 

profissionais de saúde do MS pelo SGETS, o CGRH passa a ter atribuições de gestão dos 

recursos humanos internos do MS como Sede, Núcleos Estaduais e Hospitais próprios. 

A partir da Resolução Nº 335, de 27 de novembro de 2003, aprovada pelo Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), em setembro do mesmo ano, surge a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS) em 2004. 

A Portaria de Nº 198/GM, de 13 de fevereiro de 2004, institui a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação 

e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências (BRASIL, 2004a). 

A PNEPS é compreendida como: 

 

 
uma proposta de ação estratégica que visa a contribuir para transformar e qualificar: 

a atenção à saúde, a organização das ações e dos serviços, os processos formativos, 

as práticas de saúde e as práticas pedagógicas (BRASIL, 2004a, on-line). 

 

 

A PNEPS foi instituída considerando as diversas responsabilidades do MS diante da 

formação e do desenvolvimento dos trabalhadores de saúde frente à reforma sanitária e à 

necessidade de adequação ao novo modelo nacional de saúde, SUS (BRASIL, 2004a). Tais 

considerações para a implantação da PNEPS incluem:  

 O desenvolvimento de estratégias e processos para alcançar a integralidade da atenção à 

saúde individual e coletiva; 

 Participação da sociedade nas decisões políticas do SUS; 

 A responsabilidade constitucional do MS de ordenar a formação de recursos humanos 

para a área de saúde e de incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico; 

 A necessidade do gestor federal do SUS formular e executar políticas orientadoras da 

formação e desenvolvimento de trabalhadores, integrando os componentes de gestão, 

atenção e participação popular com o componente de educação dos profissionais de 

saúde; 

 A importância da integração entre o ensino da saúde, o exercício das ações e serviços, a 
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condução de gestão e de gerência e a efetivação do controle da sociedade sobre o SUS 

como dispositivo de qualificação das práticas de saúde e da educação dos profissionais 

de saúde; 

 O conceito pedagógico da EPS entendido como um efetuador das relações orgânicas 

entre ensino e as ações e serviços e entre docência e atenção à saúde, sendo expandido, 

na Reforma Sanitária Brasileira, para as relações entre formação e gestão setorial, 

desenvolvimento institucional e controle social em saúde; 

 A agregação realizada pela EPS entre aprendizado, reflexão crítica sobre o trabalho e a 

resolutividade da clínica e da promoção da saúde coletiva. 

A PNEPS, de 2004, define que a condução locorregional da Política seria efetivada 

mediante um Colegiado de Gestão configurado como Pólo de Educação Permanente em 

Saúde para o SUS nas instâncias interinstitucionais e locorregionais/roda de gestão. E o papel 

de pactuação em torno das diretrizes políticas gerais, da formulação de critérios para o 

acompanhamento e ressignificação dos projetos existentes, bem como a análise dos novos 

projetos, sua avaliação e acompanhamento seria função da Comissão Nacional de 

Acompanhamento da Política de Educação Permanente no SUS sob a responsabilidade da 

SGTES, com a participação de outros representantes do MS (BRASIL, 2004a). 

Os Pólos de Educação Permanente em Saúde para o SUS foram criados para 

implementar a PNEPS através de elaboração de projetos de mudança na educação/formação e 

capacitação dos profissionais de saúde,  na mudança das práticas de saúde e na valoração da 

educação popular, principalmente por intermédio do Programa de Saúde da Família (PSF). 

Caracterizavam-se por apresentarem uma gestão colegiada onde eram reunidos gestores do 

SUS, instituições formadoras, instâncias de controle social, hospitais de ensino e outros 

serviços de saúde e representação estudantil; por terem uma natureza política e crítico-

reflexiva; e por terem uma base locorregional que se vinculavam para oferecer e receber 

propostas de formação e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde. 

Na nova relação, estabelecida entre o ensino e o sistema de saúde, pretendia-se 

fragmentar a arquitetura do organograma de regra hegemônica da verticalidade do comando e 

da hierarquia nos fluxos, para entrar a dinâmica da Roda onde todos os participantes passam a 

ser protagonistas de uma operação conjunta e de uma produção coletiva para que a atenção à 

saúde seja integral e resolutiva. 

A Educação Permanente é conceituada de acordo com a PNEPS 2004 como: 
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Aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao quotidiano 

das organizações e ao trabalho. Propõe-se que os processos de capacitação dos 

trabalhadores da saúde tomem como referência as necessidades de saúde das pessoas 

e das populações, da gestão setorial e do controle social em saúde, tenham como 

objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização do 

trabalho e sejam estruturados a partir da problematização do processo de trabalho. 

(BRASIL, 2004a, on-line) 

 

 

A PNEPS, de 2004, torna explícita a relação da proposta de EPS com os princípios e 

diretrizes do SUS, com a Atenção Integral à Saúde e à construção da Cadeia do Cuidado 

Progressivo à Saúde na rede do SUS, à qual está relacionada com a horizontalização  da 

organização e do funcionamento dos recursos e da disponibilidade dos trabalhadores em 

saúde para garantir resolução dos processos de atenção à saúde com a ideia de trabalho em 

rede, reconhecendo-se contextos e histórias de vida e assegurando adequado acolhimento e 

responsabilização pelos problemas de saúde das pessoas e das populações. 

No ano de 2007, a partir da revisão da PNEPS, de 2004, foi publicada uma nova 

Portaria que apontava as diretrizes para a implementação da PNEPS, a partir do Pacto pela 

Saúde.  

O Pacto pela Saúde, efetivado por meio da Portaria 399, de 22 de fevereiro de 2006, 

evidenciou a viabilidade da EPS por meio do processo de regionalização e traz, em seu Artigo 

2º, a aprovação das diretrizes operacionais sob três componentes principais: Pactos pela Vida, 

em Defesa do SUS e de Gestão (BRASIL, 2006). 

A PNEPS, de 2007, instituída pela Portaria Nº 1.996, de 20 de agosto de 2007, dispõe 

sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde e Resolve em seu Artigo 1º definir novas diretrizes e estratégias para a implementação 

da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, adequando-a às diretrizes 

operacionais e ao regulamento do Pacto pela Saúde (BRASIL, 2007). 

A PNEPS, de 2007, considera as especificidades regionais, a superação das 

desigualdades regionais, as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em 

saúde e a capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na 

saúde. (BRASIL, 2007). 

A condução regional da PNEPS, por meio dos Colegiados de Gestão Regional, passa a 

ser conduzida com a participação das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço 

(CIES). Os Colegiados (formados pelos gestores municipais de saúde do conjunto de 

municípios de uma determinada região de saúde e por representantes dos gestores estaduais) 

passam a elaborar Planos de Ações Regionais de EPS considerando as especificidades locais, 
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coerente com os Planos de Saúde estadual e municipais, da referida região, no que tange à 

educação na saúde. 

As CIES são instâncias intersetoriais e interinstitucionais permanentes que participam 

da formulação, condução e desenvolvimento da Política de Educação Permanente em Saúde 

previstas no art. 14 da Lei nº 8.080, de 1990, e na NOB/RH – SUS (BRASIL, 2007). Elas são 

formadas por várias representações como gestores de saúde municipais, estaduais e do 

Distrito Federal, além de gestores da educação, trabalhadores de saúde e suas representações, 

instituições de ensino com cursos na área da saúde, e movimentos sociais ligados à gestão das 

políticas públicas de saúde e do controle social no SUS. 

Segundo a PNEPS, de 2007, as CIES têm o compromisso de apoiarem os gestores do 

Colegiado de Gestão Regional na discussão sobre a EPS cooperando tecnicamente para a 

construção dos Planos Regionais de EPS da sua área de abrangência, e de contribuirem para o 

desenvolvimento da educação em serviço como um recurso estratégico para a gestão do 

trabalho e da educação na saúde. A abrangência do território de referência para as CIES deve 

seguir os mesmos princípios da regionalização instituída no Pacto pela Saúde. 

 

3.2.1.1 - O contexto da EPS na PNEPS de 2007 

 

Como uma política de formação e desenvolvimento para o SUS, a PNEPS, nas 

instâncias federal, estadual, municipal e regional, deve considerar o conceito de EPS,  

articulando as necessidades dos serviços de saúde, as possibilidades de desenvolvimento dos 

profissionais, a capacidade resolutiva dos serviços de saúde e a gestão social sobre as políticas 

públicas de saúde. 

A PNEPS, de 2007, reforça a necessidade de consideração e compreensão do conceito 

de EPS para a definição e implementação da Política, onde é explicitada como: 

 
 

A educação permanente baseia-se na aprendizagem significativa e na possibilidade 

de transformar as práticas profissionais. A educação permanente pode ser entendida 

como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano das pessoas e das 

organizações. Ela é feita a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em 

consideração os conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. Propõe que 

os processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da 

problematização do processo de trabalho, e considera que as necessidades de 

formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades 

de saúde das pessoas e populações. Os processos de educação permanente em saúde 

têm como objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria 

organização do trabalho. (BRSIL, 2007, on-line). 
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Segundo Moreira (1997), a aprendizagem significativa de David Ausubel - psicólogo 

norte-americano cujas formulações iniciais sobre a aprendizagem significativa são da década 

de 1960 - é entendida como o processo através do qual uma nova informação, um novo 

conhecimento, se relaciona de maneira não arbitrária e  substantiva à estrutura cognitiva do 

aprendiz, onde essa relação não se dá com qualquer aspecto da estrutura cognitiva, mas sim 

com conhecimentos especificamente relevantes, os quais Ausubel denomina de subsunçores.  

Para Ausubel (1963, apud MOREIRA, 1997), a aprendizagem significativa é o 

mecanismo humano para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações 

representadas em qualquer campo de conhecimento. Novas ideias, reflexões, conceitos e 

proposições podem ser aprendidos significativamente e ficam retidos, na medida em que 

outras ideias, conceitos, proposições, sejam mais relevantes e estejam adequadamente claros e 

disponíveis na estrutura cognitiva do sujeito e funcionem como pontos de ‘ancoragem’ aos 

primeiros. É no curso da aprendizagem significativa que o significado lógico do material de 

aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito. 

Os processos de EPS, propostos pela PNEPS, têm como objetivos a transformação das 

práticas profissionais e da organização do trabalho, tendo como base a análise dos processos 

de trabalho por meio dos seus problemas e desafios - e reforça a aprendizagem no trabalho 

diante da realidade -, os quais trazem a urgência das demandas por mudanças e melhorias 

institucionais frente aos princípios e às necessidades do Sistema Nacional de Saúde. 

A PNEPS, de 2007, mantém a lógica da PNEPS, de 2004, quanto à relação da proposta 

da EPS integrada aos princípios do SUS em cadeia de cuidados progressivos à saúde, com a 

ruptura com o conceito de sistema verticalizado para trabalhar com a ideia de rede, diante dos 

diferentes contextos e histórias de vida, assegurando acolhimento e responsabilização pelos 

problemas de saúde das pessoas e das populações. 

 

3.2.2 A EPS como dispositivo de enfrentamento dos desastres naturais  

 

Diante do conceito da EPS, trazido pela PNEPS, de 2007, pretende-se demonstrar em 

um quadro as correlações entre: os preceitos dessa Política e a proposta desse estudo de 

utilização da EPS como um dispositivo para o enfrentamento dos desastres naturais pelas 

equipes de saúde da família. 
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Quadro 11 Correlação entre preceitos da PNEPS e utilização de EPS 

 

 

Preceitos da PNEPS 2007 

EPS como um dispositivo para o 

enfrentamento dos desastres 

naturais pelas equipes de saúde da 

família 

 
“A Educação Permanente é aprendizagem 

no trabalho, onde o aprender e o ensinar 

se incorporam ao cotidiano das 

organizações e ao trabalho. A educação 

permanente baseia-se na aprendizagem 

significativa e na possibilidade de 

transformar as práticas profissionais. A 

educação permanente pode ser entendida 

como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela 

acontece no cotidiano das pessoas e das 

organizações” (BRASIL, 2007. Anexo II, 

1 - sem página). 

O trabalho dos profissionais de 

saúde da família, durante o enfrentamento 

das consequências dos desastres naturais, 

gerou uma vivência de um processo de 

trabalho realizado que pôde ser refletido 

criticamente a fim de promover 

transformações para a própria prática de 

trabalho através da EPS. A formação de 

subsunçores, após a experiência do 

trabalho vivido, pode facilitar a 

aprendizagem significativa gerada pela 

EPS como dispositivo. 

 

Diante da PNES, a aprendizagem 

significativa se dá a partir dos problemas 

enfrentados na realidade e leva em 

consideração os conhecimentos e as 

experiências que as pessoas têm  

(BRASIL, 2007. Anexo II, 1 - sem 

página). 
 

Todos os participantes da pesquisa 

enfrentaram o problema dos desastres 

naturais em suas realidades, alguns 

estiveram envolvidos como profissionais 

de saúde e criaram seus próprios 

processos de trabalho e todos, sem 

exceção, tiveram suas experiências e 

histórias diante do evento. 

 

A PNEPS “propõe que os 

processos de educação dos trabalhadores 

da saúde se façam a partir da 

problematização do processo de trabalho, 

e considera que as necessidades de 

formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores sejam pautadas pelas 

necessidades de saúde das pessoas e 

populações”. (BRASIL, 2007 Anexo II, 1 

- sem página). 
 

A problematização do processo de 

trabalho desses profissionais como um 

recurso metodológico da EPS, pode ter 

um grande potencial para uma reflexão 

crítica, gerando um maior envolvimento 

deles nesse processo, de forma que  

propostas de ações para novos 

enfrentamentos surjam e que a 

transformação das práticas de trabalho 

locais sejam frutos de tal protagonismo.  

 

“Os processos de educação 

permanente em saúde têm como objetivos 

a transformação das práticas profissionais 

e da própria organização do trabalho” 

(BRASIL, 2007 Anexo II, 1 - sem 

página). 
 

 

Este estudo propôs a EPS como 

dispositivo em uma oficina de fotos, a fim 

de mobilizar os pensamentos estagnados, 

sensibilizar os profissionais de saúde e 

promover transformações das práticas e 

do processo de trabalho frente aos 

desastres. 
 

 



53 

 

3.3 CLÍNICA DA ATIVIDADE  

 

A clínica da atividade teve inserção neste trabalho pela significância dos conceitos 

metodológicos propostos por Yves Clot - renomado estudioso de psicologia do trabalho na 

França -, os quais têm a intencionalidade de transformação do trabalho a partir da realidade do 

trabalho, vindo ao encontro dos objetivos da EPS. 

A experiência de trabalho negativa e fragilizada dos profissionais da atenção básica 

frente aos desastres naturais demanda necessidade de mudança, e vai ao encontro dos 

objetivos desejados com os recursos metodológicos da clínica da atividade e com a EPS: 

instigar reflexões sobre a atividade de trabalho através de imagens a fim de causar 

transformações para a ação. 

Os recursos metodológicos de Yves Clot possibilitaram, neste estudo, ampliar a forma 

de investigar através de imagens de fotografias a fim de produzir reflexões nos protagonistas a 

cerca do enfrentamento dos desastres naturais na atenção básica, e favorecer propostas de 

enfrentamento que fortaleçam o trabalho em situações de novos episódios de catástrofes 

naturais. 

A utilização da fotografia e da EPS como dispositivos, neste estudo, tiveram a 

intenção de se potencializarem, a fim de promover transformações individuais e coletivas para 

a mudança das práticas e do processo de trabalho. 

 

3.3.1 Yves Clot e a clínica da atividade 

 

A clínica da atividade foi criada pelo filósofo e professor de psicologia do trabalho 

Yves Clot nascido em 1952, em Toulon, na França. Yves Clot realizou os seus estudos na área 

da Filosofia em Provence – França, e  apresentou, em 1992, a sua tese de doutorado intitulada: 

O trabalho entre a atividade e a subjetividade. Em 1997, iniciou suas investigações em 

psicologia. 

Atualmente é professor de psicologia do trabalho no Conservatório Nacional de Artes 

e Ofícios de Paris (CNAM), e também responsável pela equipe da Clínica da Atividade, onde 

tem realizado e dirigido um conjunto de investigações com o objetivo de tentar compreender 

quais as concepções teóricas e metodológicas atuais que possibilitam a análise psicológica do 

trabalho. Para o autor, a análise do trabalho visa sempre compreender para transformar. 

Diante de seu legado histórico, Yves Clot aborda, em seu trajeto, a importância da 

ergonomia, pois considera que a mesma faz parte da análise do trabalho e propõe a Clínica da 
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Atividade com base na história de três gerações de psicólogos do trabalho francofônicos.  

 

3.3.2 Concepções a cerca da Clínica da Atividade: observação, atividade e atividade 

realizada X o real da atividade. 

 

Ives Clot (2010a) cita dois inspiradores para a clínica da atividade do ponto de vista da 

ação. O primeiro é François Tosquelles, inventor da ergoterapia que colocava o trabalho como 

uma forma de terapia para os pacientes de saúde mental, e que trouxe muitas contribuições 

sobre a estratégia de ação para o meio profissional; e o segundo, Ivar Oddone, pelo que criou 

na Itália em 1960.  

Oddone se apoiou nas iniciativas dos conselhos de Usinas para transformar a 

psicologia do trabalho e a questão da saúde no trabalhador, colocando os mesmos como 

protagonistas dessa psicologia. Ambos, Tosquelles e Oddone, pensavam em como fazer, na 

organização do trabalho, para que os trabalhadores que trabalhavam realizassem, 

demonstrando no vivo, a capacidades de transformação.  

Introduzindo a compreensão da Clínica da Atividade, Clot (2010a) cita sua 

preocupação particular quanto ao conceito de observação. Segundo o autor, a observação 

psicológica na clínica da atividade não é a mesma observação da ergonomia. A observação, 

para o autor, pode ser um dilema, pois traz contribuições para quem observa, ela pode fazer o 

trabalhador que se observa refletir sobre o seu trabalho a ponto de transformá-lo 

positivamente, mas pode fazer com que um  trabalhador que se sente observado, mude o seu 

comportamento e a sua atividade para que seja visto o que se deseja ser visto por quem 

observa.  

Desta forma, o autor sentiu a necessidade de reconceituar o termo observação para 

trazer a sua primeira contribuição da Clínica da Atividade. A observação, nessa linha, tem a 

intenção de provocar a palavra interior, ou seja, é a fonte da palavra interior. E é dessa palavra 

interior que são feitos os diálogos profissionais, caracterizando a concepção de observação 

dialógica. 

Para Clot (2010a), não existe psicologia sem a função criadora da palavra do sujeito, e  

reforça a importância da palavra na clínica da atividade: 

 

 
A palavra na clínica da atividade não é para escutar o vivido. A palavra é feita para 

agir, é um diálogo profissional para transformar a situação, e, portanto, é um diálogo 

para manter o vivido vivo. Não é um diálogo para apreender o vivido ou para 

conhecê-lo. É um diálogo para que o vivido se transforme,, se desenvolva na ação 

dialógica e na observação em curso do diálogo. (CLOT, 2010a, p.225)  



55 

 

Portanto, a Clínica da atividade é feita entre a atividade e a subjetividade dos sujeitos. 

Clot (2010a, p.226) conceitua atividade em Tosquelles para a compreensão desse termo na 

clínica da atividade. Atividade quer dizer atividade própria, se sentir ativo, e não 

simplesmente o que move, ou uma ocupação. Segundo o autor, “Atividade não é 

simplesmente aquilo que se vê, não é o que se pode descrever, aquilo que se pode observar 

diretamente. Portanto, a atividade não é simplesmente a atividade realizada”.  

A partir da compreensão desse conceito, a clínica da atividade traz a definição e a 

distinção entre atividade realizada e o real da atividade. A atividade realizada é aquela que se 

pode ver, observar e descrever. O real da atividade é muito mais vasto do que a atividade 

realizada, pois atividade é também aquilo que não se pode fazer, aquilo que não se fez e que 

gostaríamos de ter feito, é atividade impossível, as atividades suspensas e as impedidas. A 

atividade realizada não tem monopólio do real da atividade, como cita Vigotsky (apud Clot, 

2010a, p. 226) “a atividade realizada é a atividade que venceu entre muitas outras atividades 

possíveis, a atividade que venceu é uma das possibilidades” e ainda “o homem é pleno a cada 

minuto de possibilidades não realizadas”. 

 

3.3.3 O método da Clínica da atividade   

 

Através da Clínica da Atividade, Clot propõe um tratamento inovador das questões 

psicológicas presentes na relação do homem com sua atividade laboral. Para o autor, o 

trabalho preenche uma função psicológica exclusiva e não pode ser preenchida por qualquer 

outra atividade, dessa forma, compreende-se a importância com que trata o assunto, de onde 

parte a análise do trabalho como uma atividade dirigida (LIMA, 2006). 

A partir de sua busca em compreender a atividade humana, Ives Clot aperfeiçoou 

alguns métodos já utilizados na ergonomia como os da autoconfrontação simples e cruzada e 

a instrução ao sósia, inspiradas na experiência de Oddone na Itália, com a finalidade de 

análise do trabalho realizado e de ampliação do poder de agir. 

No método da autoconfrotação cruzada, são feitas filmagens em vídeo de dois 

trabalhadores que desenvolvem uma mesma atividade durante o trabalho, escolhida de forma 

coletiva, em discussões entre os analistas/pesquisadores e o grupo de referência que 

acompanha a pesquisa. No primeiro momento, faz-se uma autoconfrontação simples, onde 

cada trabalhador comenta as sequências filmadas em vídeo de sua própria atividade. Esse 

comentário é dirigido ao analista/pesquisador. No segundo momento, configurando a 

autoconfrontação cruzada, são usadas as mesmas sequências filmadas e cada trabalhador 
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produz um comentário sobre a atividade do outro na mesma situação de trabalho. Os 

comentários dirigidos ao analista do trabalho e ao colega da mesma profissão não serão os 

mesmos, gerando diálogos e reflexões a cerca da atividade que desenvolvem, e assim reflexão 

para a ação. (OSÓRIO, 2010). 

Nesse processo, a atividade de análise é feita sobre a atividade filmada, resultando em 

trabalhadores que encontram algo novo, pois passam a ver sua própria atividade pelos olhos 

de outros. 

Na instrução ao sósia, as atividades do trabalho também são objetos de estudo. O 

trabalhador é convidado a refletir sobre o que é executado no dia a dia de sua atividade a 

partir do detalhamento que  informa, permitindo vislumbrar o quanto de inédito e criativo há 

em sua atividade, o que o impulsiona a ampliar o seu raio de ação e o seu poder de agir sobre 

o próprio meio e sobre ele mesmo. 

O exercício de instrução ao sósia é explicado por Clot: “Eis a regra: você vai supor 

que eu seja o seu sósia e que, amanhã, eu me encontre em uma situação de ter de substutuí-lo 

em seu trabalho. Vou interrogá-lo para saber como devo proceder. Insisto sobre detalhes” 

(CLOT, 2010b, p.209) 

No emprego desse método, a função do sósia é a de contestar e questionar a atividade 

colocando em foco o “como fazer” para além das prescrições. Ao tentar colocar com as 

próprias palavras a sua experiência, o trabalhador pode se dar conta de saberes insuspeitados, 

alargando seu poder de ação sobre o trabalho. (RAMMINGE; ATHAYDE.; BRITO, 2013). 

 

3.3.4 Recursos metodológicos da Clínica da tividade como fonte de inspiração para 

reflexão e ação 

 

Neste trabalho, os recursos metodológicos utilizados tiveram inspiração no método da 

autoconfrontação cruzada, pelo uso de imagens como forma de disparo de reflexões a cerca 

do trabalho. No método aprimorado por Yves Clot, o da autoconfrontação cruzada, são 

utilizadas filmagens em vídeo dos trabalhadores em cena, para que a partir das próprias 

imagens surjam reflexões suscitando o aprimoramento das ações e a ampliação do poder de 

agir desses trabalhadores. 

Neste estudo, as imagens, inspiradas através da metodologia da clínica da atividade, 

foram utilizadas através de fotografias digitais a fim de promover reflexões em torno do 

processo de trabalho dos profissionais da atenção básica para o enfrentamento dos desastres 

naturais, com a finalidade de produzirem propostas de estratégias de enfrentamento a partir de 
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uma oficina de fotos. 

As imagens utilizadas, a partir de fotografias em uma oficina, também tiveram 

influência da psicóloga Claudia Ozório, a qual tem desenvolvido pesquisas relacionadas com 

a saúde do trabalhador a fim de fazer refletir o processo de trabalho proporcionando melhoria 

em suas condições de trabalho e de saúde. Seus estudos têm como base a Clínica da Atividade 

de Yves Clot, com uma adaptação pelo uso de fotos ao invés de imagens em vídeo, 

demonstrando resultados positivos através do uso desse dispositivo. 
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4 MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 

Este estudo surgiu a partir de questionamentos a cerca do enfrentamento dos desastres 

naturais pelos profissionais da atenção básica nos anos de 2011 e 2012 no município de 

Teresópolis-RJ. O desencadeamento para essa pesquisa vai ao encontro com o pensamento de 

Minayo (2013, p. 16) “nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em 

primeiro lugar, um problema da vida prática”, onde afirma que toda investigação tem início 

em uma dúvida, um questionamento ou uma pergunta originada de circunstâncias da vida real. 

Buscou-se compreender, nesta investigação, de que forma os profissionais da 

Estratégia de Saúde da Família enfrentam os desastres naturais através da explanação de 

propostas de enfrentamento, sendo utilizada a educação permanente em saúde como 

dispositivo em uma oficina de fotos.  

Esta dissertação segue a linha de pesquisa de Educação Permanente em Saúde do 

Mestrado Profissional em Ensino em Saúde da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

Niterói – RJ.  

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA  

 

Este estudo trata-se de uma pesquisa-ação, onde, como pesquisadora, componho o 

coletivo e trago no bojo deste trabalho um compromisso e um envolvimento com as pessoas 

que sofreram diretamente as consequências dos desastres, assim como, com os profissionais 

de saúde que de formas diferentes se envolveram e precisarão estar preparados para possíveis 

novos eventos. Fazem parte desta pesquisa profissionais que atuam em uma área de risco 

eminente para novos desastres e profissionais que vivenciaram o pós-desastre como 

trabalhadores de saúde, tendo a perspectiva de extrair do coletivo contribuições para o 

crescimento, fortalecimento, e autoanálise para a ação,  indo ao encontro das concepções da 

EPS. 

Para esse fim, a pesquisa envolveu os profissionais com fotos produzidas por eles 

mesmos, com o intuito de expressarem suas ideias de enfrentamento dos desastres, emoficinas 

de fotos, inspirada nos preceitos metodológicos da Clínica da Atividade, proposta por Yves 

Clot. As rodas de EP aconteceram nas duas oficinas de fotos e a observação participante 

acompanhou todos os momentos deste estudo. As transcrições das falas dos participantes 

permitiram classificar os resultados da pesquisa em duas categorias: a primeira, relacionada 

com as propostas de enfrentamento dos desastres trazida pelos profissionais, e a segunda, 
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relacionada com a influência da EPS como dispositivo nesse processo. 

A pesquisa-ação é entendida como a pesquisa que além de compreender tem a 

intenção de intervir na situação com vistas a modificá-la. Esse tipo de pesquisa envolve o 

pesquisador e os participantes de forma cooperativa e participativa desencadeando ações ou 

resoluções de problemas coletivos. 

A atuação como pesquisadora e participante deste estudo vai ao encontro  o tipo de 

pesquisa empregado. Segundo Thiollent (2002, p. 4), “a pesquisa-ação é realizada em um 

espaço de interlocução onde os atores implicados participam na resolução dos problemas, com 

conhecimentos diferenciados, propondo soluções e aprendendo na ação”.  

Ernest Stringer (1999 apud THIOLLENT, 2002) afirma que, em um processo de 

pesquisa-ação, a participação é mais efetiva quando: é possibilitado um nível significativo de 

envolvimento; quando as pessoas são capacitadas para a realização de tarefas e recebem apoio 

para aprenderem a agir com autonomia; quando a pesquisa fortalece os planos e as atividades 

que as pessoas são capazes de realizar sozinhas e quando o pesquisador lida mais diretamente 

com as pessoas do que por intermédio de representantes ou agentes. 

A abordagem qualitativa, como método de pesquisa, apresenta-se envolvida nas 

Ciências Sociais e responde questões com um nível de realidade que não pode ser 

quantificada, pois trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes. (MINAYO, 2013). 

Neste trabalho, a intencionalidade era dar voz aos participantes que tiveram, de 

alguma forma, vivências com os desastres naturais, e que pudéssemos fazê-los exteriorizar, a 

partir de suas falas, as suas subjetividades, vindo ao encontro da relação trazida por Minayo 

entre a realidade social e a pesquisa qualitativa: 

 

 
Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade 

social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que 

faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com 

seus semelhantes. (MINAYO, 2013, p. 21) 

 

 

A pesquisa também adota alguns recursos metodológicos preconizados pela Clínica da 

Atividade (CLOT, 2006), que pode ser entendida como uma abordagem da psicologia do 

trabalho que busca contemplar a análise da atividade de trabalho e dos processos de 

subjetivação. A atividade é tida como fonte permanente de recriação de novas formas de viver, 

e a subjetividade é entendida como produto da atividade.  

Para a Clínica da Atividade, o interesse está em compreender as relações entre o real e 
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o realizado e em que condições a experiência vivida pode ser, ou vir a ser, um meio de viver 

outras experiências. (OSÓRIO, 2010) 

De acordo com Memória (2013, p. 16), “a metodologia da Clínica da Atividade tem 

contribuído para uma psicologia do trabalho que seja instrumento de mobilização subjetiva 

pela via do desenvolvimento dos coletivos profissionais”. 

A metodologia da Clínica da Atividade, criada por Yves Clot, utiliza a 

autoconfrontação simples e cruzada, adotadas anteriormente pela ergonomia, e a instrução ao 

sósia, inspirada na experiência de Oddone, na Itália, desenvolvidas a partir de seu esforço de 

aproximação e de compreensão da atividade humana.  

O que se propõe metodologicamente, no contexto da Clínica da Atividade,  é a co-

análise do processo de trabalho dos profissionais de saúde da atenção básica diante dos 

desastres naturais através do uso fotos, ao invés de imagens em vídeo como propõe a 

autoconfrontação cruzada. Ttrata-se da reflexão do trabalho em ações passadas e para ações 

futuras em um contexto específico de enfrentamento em situações de catástrofes e não de 

atividades cotidianas do trabalho, o que inviabilizava as filmagens dos atos em si.  

Nesta pesquisa, não procuramos analisar, nas imagens, as atividades de trabalho em 

ação, mas, utilizar as imagens para provocar reflexões para a ação. Dessa forma, os métodos 

originais da autoconfrontação simples e cruzada e a instrução ao sósia, propostos por Yves 

Clot, não foram utilizados. 

Utilizando conceitos da Clínica da Atividade, pode-se dizer que novas pesquisas têm 

utilizado as imagens em fotos para análise de atividades de trabalhadores (PINHEIRO, 2009; , 

2010; PACHECO, 2010; MEMÓRIA, 2013), forma que vai ao encontro dos mesmos 

objetivos propostos pelas metodologias já existentes no ambiente pesquisado, produzindo 

novas possibilidades que realimentam e ampliam o coletivo profissional do ofício em análise.  

Para fazer o uso de fotos, foi proposta a realização de uma Oficina de Fotos que vem 

se revelando como um poderoso dispositivo de acesso aos aspectos implícitos das diferentes 

atividades que compõem o trabalho na área da saúde, e que pode servir de ponto de partida 

para o desenvolvimento do poder de agir dos profissionais da atenção básica frente aos 

desastres naturais. 
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4.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

Num contexto local, o estudo foi desenvolvido no município de Teresópolis, Rio de 

Janeiro, onde destacamos, neste trabalho, as características dos eventos ocorridos nos anos de 

2011 e 2012 em seu território. Acredita-se que os desastres naturais, aqui tratados, são 

semelhantes aos ocorridos em todo o Brasil, tornando-se relevante para qualquer parte do 

território brasileiro. 

O nome da cidade de Teresópolis foi originado pela junção do antropônimo "Teresa" 

com o termo de origem grega "pólis" (que significa "cidade), significando "cidade de Teresa", 

em  homenagem à Imperatriz brasileira Teresa Cristina, esposa do segundo Imperador 

brasileiro D. Pedro II. A família imperial, encantada profundamente com as belezas naturais e 

com o clima dessa região serrana, passava os períodos de férias na região e fazia  visitas 

frequentes. As origens de Teresópolis datam da primeira metade do século XIX.   

Fundada oficialmente em 06 de julho de 1891, Teresópolis faz parte da Unidade 

Federativa do Rio de Janeiro, é considerada região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro 

quanto à Mesorregião, e região Serrana quanto à Microrregião. Possui uma população de 

169.849 habitantes, uma área de 770.601,00 km² e uma densidade demográfica de 212,49 

hab/km
2
. Está a 90 km de distância da capital (IBGE, 2014). 

Com altitude de 871m, está localizada no topo da Serra dos Órgãos e se caracteriza por 

apresentar um relevo bastante acentuado; ocupa o 1º lugar como produtor de hortaliças do 

Estado, detendo 93% de toda a produção comercializada. O turismo também se destaca, sendo 

favorecido pelo clima de montanha, e é cercada de lindas paisagens como rios e cascatas, 

somadas a uma rica flora e fauna, sendo muitas espécies pertencentes à Floresta Atlântica.    

Insere-se no Domínio Tropical Atlântico, fazendo parte do sistema orográfico da Serra 

do Mar. Possui um clima tropical de altitude, uma temperatura média de 16º C. A estação 

chuvosa estende-se de setembro até abril, quando as médias pluviométricas são, em sua 

maioria, superiores a 100 mm. Nos demais meses do ano, a baixa pluviosidade caracteriza a 

estação seca da região. Nos meses de junho e agosto, estes índices registraram valores 

inferiores a 60 mm.  

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teresa_Cristina_de_Bourbon-Duas_Sic%C3%ADlias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_II_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tropical_de_altitude
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Figura 1 Mapa do Município de Teresópolis – RJ 

 
 Fonte: Google maps 

 

Teresópolis tem como municípios limítrofes: Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, 

Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Sumidouro; e como 

divisão administrativa: Teresópolis - sede (1º distrito), Vale do Paquequer (Cruzeiro – 2º 

distrito) e Vale do Bonsucesso (3º distrito), como demonstrado na figura 2. 

 

Figura 2 A cidade de Teresópolis e os Municípios limítrofes 

 
            Fonte: Google maps 
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Este estudo foi realizado no 3ª distrito do município, em uma área rural denominada 

Vargem Grande, sendo considerada, de acordo com o Plano Diretor Municipal (Lei 

Complementar Municipal nº 079/2006), integrante da Macrozona Urbana 4, representada por 

Venda Nova e Vargem Grande, cujo limite geográfico pode ser visualizados na figura 3. 

 

Figura 3 Mapa de localização das Macrozonas Urbanas de Teresópolis – RJ 

 
Fonte: Base cartográfica do Município de Teresópolis – IBGE. 

 

A área rural de Vargem Grande possui economia voltada para a prática da agricultura 

com o plantio e o cultivo de hortaliças, predominando a agricultura familiar. 

A UBSF de Vargem Grande foi escolhida como cenário desta pesquisa por estar inserida em 

uma comunidade a qual foi atingida e extremamente castigada pelas chuvas torrenciais que 

trouxeram intensa inundação em abril de 2012. 

A área de abrangência da UBSF, referida para o estudo, tinha, em 2012, 

aproximadamente 1.050 famílias cadastradas em seis microáreas, sendo um total estimado de 

3.700 pessoas (BRASIL, 2012). Foram atingidas pela enchente cerca de 231 famílias, 

correspondendo a 22% do total. 

Atualmente, as práticas inadequadas de ocupação e utilização irregular do solo pelo 

homem, associadas a contínuas modificações climáticas e à elevada pluviosidade, tornam a 

região rural de Vargem Grande suscetível às inundações. 

A ocorrência do desenvolvimento desordenado e mal planejado das populações 

humanas, nas bacias hidrográficas, tem acarretado uma maior impermeabilização dos solos 

promovendo um incremento nos valores dos escoamentos de águas superficiais, causando 
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enchentes e consequências drásticas as quais temos presenciado (CREA, 2011a). Como 

demonstrado na Figura 4.  

Figura 4 Ocupação agrícola e residencial na bacia hidrográfica da área rural de Vargem 

Grande –Teresópolis -RJ 

 
Fonte: Acervo da autora 

 

Na área rural de Vargem Grande, a ocupação agrícola e residencial nas áreas das 

bacias hidrográficas tem alterado o regime fluvial e causado inundações no período de fortes 

chuvas, como demonstrado na Figura 5. 

 

Figura 5 Representação das diferentes formas de ocupação pelo homem das bacias 

hidrográficas e as suas correspondentes alterações no regime fluvial. 
 

 
         Fonte: Relatório preliminar de inspeção realizada em áreas de Teresópolis e Nova Friburgo 

  afetadas pelas fortes chuvas Janeiro-2011(CREA, 2011a). 



65 

 

4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os participantes da pesquisa foram trabalhadores de saúde que fizeram ou fazem parte 

da Equipe de Saúde da Família (ESF) da UBSF de Vargem Grande, área rural do município de 

Teresópolis – RJ, em dois momentos: profissionais que integravam a ESF em abril de 2012, e 

profissionais integrantes da ESF atuantes na UBSF de Vargem Grande no momento em que 

esta pesquisa estava sendo desenvolvida em campo, maio e junho de 2014. 

Foram convidadas a participarem da pesquisa a atual equipe da UBSF de Vargem 

Grande (integrantes da equipe nos meses de maio e junho de 2014), sendo denominada, neste 

estudo, de Equipe I, totalizando 13 profissionais; e a equipe anterior (atuante em abril de 

2012  na UBSF de Vargem Grande), a qual vivenciou o desastre natural ocorrido em 2012 

nesta comunidade rural,  denominada como Equipe II, composta por 11 profissionais. 

A equipe de pesquisa foi composta pela coordenadora da pesquisa e uma pesquisadora 

auxiliar convidada, psicóloga e doutoranda do Curso de Doutorado em Psicologia da UFF- 

Niterói-RJ, que teve a função de facilitadora de educação permanente e auxiliou na condução 

e no registro das atividades na oficina de fotos. 

As equipes de saúde da família convidadas a participarem da pesquisa e suas 

categorias profissionais serão demonstradas nos quadros abaixo: 

 

Quadro 12 Profissionais da Equipe I (maio - junho 2014), convidados a participarem da pesquisa 

 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

 

QUANTITATIVO 

Médico(a) 2 

Enfermeira 1 

Técnica de enfermagem 1 

Agente comunitário de saúde 6  

(desses 6 ACS, 4  atuam na mesma UBSF há mais de 

10 anos; em 2012 fizeram parte da Equipe II) 

Facilitadora de EP * 1 

Recepcionista 1 

Auxiliar de serviços gerais 1 

Auxiliar administrativa 1 

TOTAL  14 

 

*A facilitadora de EP, citada no quadro acima, faz parte da equipe da UBSF de Vargem 

Grande, onde realiza uma vez por semana um momento de EP durante a reunião da equipe. 
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Quadro 13 Profissionais da Equipe II (abril 2012), convidados a participarem da pesquisa 

 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

 

QUANTITATIVO 

Médico 1 

Enfermeira 1 

Técnica de enfermagem 1 

 

Agente comunitário de saúde 

6 

(desses 6 ACS, 4  atuam na mesma UBSF há mais 

de 10 anos;  atualmente fazem parte da Equipe I) 

Recepcionista 1 

Auxiliar de serviços gerais 1 

Auxiliar administrativa 1 

TOTAL  12 

 

Considerações sobre a equipe II: Com exceção das 4 ACS (que faziam parte da equipe II e 

permaneceram na equipe I), os profissionais que integravam a equipe II em abril de 2012, 

atualmente (julho de 2014) não fazem mais parte da Estratégia de Saúde da Família. Hoje 

atuam em docência, em Unidade Básica de Saúde, em consultórios privados, como 

acompanhante de pessoas idosas, em área administrativa da Secretaria Municipal de Saúde do 

município, e alguns estão, até o momento, desempregados. A reformulação da equipe da 

UBSF de Vargem Grande foi consequência da mudança da gestão da Atenção Básica no 

Município de Teresópolis em julho de 2013. 

Foram considerados os seguintes critérios na escolha dos sujeitos participantes do 

estudo:  

Critérios de inclusão: 

 Profissionais que atuavam na ESF de Vargem Grande, em abril de 2012, e enfrentaram 

o desastre natural que acometeu a comunidade naquele momento. 

 Profissionais integrantes da ESF de Vargem Grande que estivessem atuando na UBSF 

no momento da pesquisa de campo (maio-junho de 2014) proposta por este estudo. 

Os critérios de inclusão tiveram como intencionalidade trabalharcom profissionais da 

atenção básica que tiveram vivência no enfrentamento de desastres naturais em sua área 

adstrita (2012), e com os profissionais que integrassem a ESF da UBSF de Vargem Grande no 

momento da pesquisa (2014), pois estão sujeitos a enfrentarem novos episódios de desastres 

naturais por estarem localizados em uma área considerada de risco. 

O 2º critério de inclusão, que aponta para os profissionais que estivessem integrando a 
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equipe nos meses de maio e junho de 2014, também justifica-se pela intensa rotatividade de 

profissionais nesta ESF no último ano, por questões relacionadas à gestão da Atenção Básica 

no município. 

Critério de exclusão: 

 Profissionais integrantes da ESF de Vargem Grande que, no momento da pesquisa de 

campo (maio e-junho de 2014), estivessem cumprindo aviso prévio. 

 

Quadro 14 Distribuição dos participantes do estudo de acordo com os critérios de 

inclusão/exclusão. 

 
Equipes 

 

 

Nº de 

profissio-

nais  por 

equipe 

Nº e  

categoria 

profissional 

que fizeram 

parte das 

duas 

equipes 

Nº de 

profissio-

nais que 

aceitaram 

participar 

da pesquisa 

 

Atenderam 

aos critérios 

de inclusão 

Atende-

ram ao 

critério de 

exclusão 

Profissionais 

que 

participaram 

da pesquisa 

Total de 

parti-

cipantes 

 

Equipe I 

 

14 

 

 

 

4 ACS 

 

14 

 

14 

 

02
* 

 

12 

 

21 – 4 

 

(4 ACS 

eram 

comuns 

às duas 

equipes) 

 

Equipe 

II 

 

12 

Trabalham 

há mais de10 

anos na 

mesma 

UBSF 

 

12 

 

12 

 

0 

 

09** 

 

TOTAL

= 17  

 

 

*Dois profissionais da Equipe I, a médica e a enfermeira, entraram no critério de exclusão por 

estarem cumprindo aviso prévio. 

**Dos doze profissionais da Equipe II que aceitaram o convite para participarem da pesquisa, 

três faltaram o encontro na oficina de fotos, inviabilizando as participações nesse estudo. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, conforme parecer 679.745 de 06-06-2014, e autorizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

Foi oferecido aos sujeitos do estudo um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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(TCLE) para viabilizar a participação na pesquisa (Apêndice 2)  de  acordo  com  Resolução 

nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.   

Os participantes foram esclarecidos quanto à finalidade e os objetivos da pesquisa, 

bem como, ao direito de se retirarem livremente em qualquer fase do processo. Foi 

esclarecido aos participantes que frente à percepção de algum risco ou constrangimento do 

sujeito, em consequência da mesma, a pesquisa seria imediatamente suspensa.  

A pesquisa foi iniciada apenas depois da leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, sendo-lhes garantido o anonimato em 

quaisquer documentos produzidos pela pesquisa. 

Os sujeitos do estudo foram identificados com nomes de cidades brasileiras afetadas 

pelas enchentes nos últimos cinco anos, seguidas dos números em romano I e II, que 

equivalem às equipes de saúde da família da qual fazem parte. As cidades escolhidas fazem 

parte de cinco Estados Brasileiros: Espírito Santo – Pancas, e Viana; Minas Gerais – 

Capelinha, Resplendor, Sardoá e Aimorés;  Rio de janeiro – Areal, Italva e Aperibé;  Santa 

Catarina – Chapecó, Içara, Ouro, Taió e Laguna; e Rio Grande do Sul - Cristal, Estação e 

Nonoai. 

Mediante autorização pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foi 

utilizada gravação de áudio em aparelho mp4 no dia da oficina de fotos após assinatura dos 

participantes. 

 

4.5  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Foram utilizadas a aplicação de duas técnicas de coleta de dados para a condução 

desse estudo: as oficinas de fotos e a observação participante. 

 As Técnicas e os Instrumentos utilizados para coleta de dados estão descritos na 

tabela a seguir: 
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Tabela 1 – Apresentação das técnicas e instrumentos de coleta de dados. 

Técnicas de coleta 
de dados 

Instrumentos 
de coleta de 

dados 

 
Dispositivos 

 
Oficinas de fotos 

 
Diário de 

campo 
 

- Roda de educação 
permanente 

- Fotocomposição 

- Gravação em áudio 

Observação participante Diário de 
campo 

 

- Roda de educação 
permanente 

 

 

4.5.1 Oficinas de fotos: a representação das imagens 

 

As fotos expressam através de suas imagens marcas da atividade, objeto de análise 

neste estudo. Para se compreender o uso de fotos nesse processo de análise da atividade, 

torna-se fundamental a aproximação de conceitos e das diferentes vertentes que se tem de 

imagem.  

Para Simondon (2008, apud KASTRUP; CARIJÓ; ALMEIDA, 2012), a imagem se 

impõe ao sujeito, ela é dotada de autonomia em relação à unidade pessoal da consciência e 

está entre o objetivo e o subjetivo. “Ela é como um intruso que invade a cena sem ser 

convidado, como uma espécie de aparição. É capaz de resistir ao livre arbítrio e é dotada de 

forças próprias”. 

A imagem, diante do seu dinamismo, abre frente a novas concepções sobre a 

imaginação, onde a percepção, a memória, a afetividade, o desejo e a invenção, que 

materializa objetos no meio externo, é considerado o ápice do ciclo da imagem. Simondon 

traz um conceito original de imagem que, ao invés de fazer dela um produto da imaginação, 

ou mesmo da percepção, faz da imaginação e da percepção funções da imagem. (KASTRUP; 

CARIJÓ;  ALMEIDA, 2012). 

Dessa forma, podemos compreender o sentido da imagem diante da subjetividade dos 

sujeitos, e o que ela suscita nos indivíduos a fim de transformar, produzir invenções coletivas 

e ampliar seus recursos para a ação.  

A fotografia pode ser considerada uma potência para a reflexão e um instrumento 

fundamental nas investigações, pois o olhar fotográfico origina possibilidades criativas e 

inesperadas surpresas. A fotografia tem sido uma nova forma de pensar em psicologia, e já 
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não aparece como um mero registro do real, mas uma construção e uma forma alternativa de 

linguagem em pesquisa. (MAURETE e TITTONI, 2007). 

Para fazer o uso de fotos, nesse contexto, foi proposta a realização de oficinas de fotos. 

A Oficina de Fotos foi elaborada por Osório (2007) e vem sendo utilizada como dispositivo 

de análise e desenvolvimento do trabalho em cenários variados como hospitais, escolas e 

empresas (TEIXEIRA, 2008; OSÓRIO, 2010; SOUZA, 2012; MEMÓRIA, 2013). 

O uso e a produção da fotografia a partir de uma questão da pesquisa e a sua análise, 

tem sido denominado de intervenção fotográfica, e, nesse grande campo, existem 

especificidades como a fotocomposição, recurso utilizado nesta pesquisa para compor a 

oficina de fotos. 

A fotocomposição é determinada pela intervenção do sujeito na composição da foto, 

onde ele elabora o que deseja fotografar diante do que foi proposto pelo pesquisador e do que 

espera exibir e expor, podendo utilizar recursos digitais sobre a imagem de acordo com o seu 

desejo e a sua criatividade.  A fotografia aqui não se configura como espelho da realidade já 

existente, nem como fonte jornalística, mas uma via para a reflexão da produção da realidade 

pelos sujeitos. 

Nessa perspectiva, o conceito da fotocomposição e sua potência como estratégia 

metodológica é explicada por Maurente e Tittoni: 

 

 
A fotocomposição, em seu sentido original, é a escrita sobre a 

fotografia (ou em papel fotográfico). A metáfora com a 

estratégia metodológica que procuramos desenvolver remete à 

possibilidade de considerar a fotografia como um plano de 

inscrições. Assim como no texto verbal, entendemos que o 

processo de fotografar produz reflexões, que se colocarão 

inscritas no papel fotográfico. (MAURENTE e TITTONI, 

2007, p. 37) 

 

 

4.5.1.1 As oficinas em si 

 

Para iniciar as oficinas de fotos foi explicado, pela pesquisadora do estudo aos 

participantes das duas oficinas, como as mesmas seriam conduzidas. Foi realizada a leitura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e assinado por eles, em duas vias.   

Para a condução das oficinas, foi realizada uma apresentação em data show, contendo 

as fotos produzidas por cada participante da pesquisa (Apêndice 5). A partir da projeção das 

imagens, os sujeitos explicavam o que foi fotografado, o seu significado e as suas propostas 

diante do enfrentamento dos desastres naturais a partir do ponto de vista e de suas vivências 
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pessoais e profissionais. Após a explanação individual, era aberto um debate coletivo para que 

as opiniões, ideias, comentários, divergências e contribuições surgissem no grupo a fim de 

construírem estratégias coletivas de enfrentamento dos desastres como profissionais atuantes 

na Estratégia de Saúde da Família. 

A EPS foi utilizada como um dispositivo na oficina de fotos, sendo mediada pela 

pesquisadora convidada e pela pesquisadora do estudo. 

Mediante autorização dos sujeitos, as oficinas foram gravadas em áudio através de 

aparelho mp4 e transcritas integralmente, com a finalidade de garantir a preservação dos 

dados coletados.  

O diário de campo foi utilizado como instrumento de apoio ao processo de análise e 

para registro de impressões pessoais, memória, observações dos diálogos e tudo o que 

pudesse contribuir para as proposições da pesquisa. Segundo Minayo (2013), o diário de 

campo torna a pesquisa mais verdadeira. 

A oficina que ocorreu no turno da manhã foi denominada “Por do Sol” e a, no turno 

da tarde, “Baile das Águas”, representando esses dois momentos. 

 

4.5.2 - Observação participante 

 

A observação participante tem sido considerada parte essencial do trabalho de campo 

em pesquisas qualitativas, pois permite a compreensão da realidade com a finalidade de 

realizar uma investigação científica. A proximidade com os interlocutores e a possibilidade de 

convivência, em seu espaço social, permitem compreensões que vão aflorando aos poucos e 

que não conseguiriam ser captadas de outra forma. (MINAYO, 2013). 

Segundo Minayo (2013, p. 71), “a observação participante ajuda, portanto, a vincular 

os fatos as suas representações e a desvendar as contradições entre as normas e regras e as 

práticas vividas cotidianamente pelo grupo ou instituição observados”. A observação também 

é feita sobre tudo aquilo que não é dito, mas pode ser visto e captado para um observador 

atento e persistente. 

A observação participante foi realizada nos meses de maio e junho de 2014, e se deu a 

partir do primeiro encontro com os sujeitos para o convite da pesquisa até a realização das 

oficinas de fotos. 

Durante a aplicação da técnica de observação participante, foi utilizado o diário de 

campo onde foram registradas todas as observações, informações e impressões pessoais do 
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pesquisador quanto às reações, opiniões, manifestações, sentimentos, sensações e expressões 

transmitidas pelos participantes da pesquisa quanto ao enfrentamento dos desastres naturais. 

 

4.6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Para análise dos dados da pesquisa, está sendo aplicada a análise de conteúdo de 

Bardin (2011).  A partir de sua obra clássica, a autora traz um conceito abrangente da análise 

de conteúdo, sendo entendida como: 

 
Conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção-recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. (BARDIN, 

1979, p. 42 apud MINAYO, 2013, p. 83) 

 

 

Segundo a mesma autora, a análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos de 

cunho metodológico em constante aperfeiçoamento que se aplicam a discursos (conteúdos e 

continentes) extremamente diversificados. Tem como objetivo a manipulação de mensagens 

para confirmar os indicadores que permitam inferir sobre outra realidade que não a da 

mensagem. A análise do conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás do significado 

das palavras. (BARDIN, 2011) 

Para Minayo, “através da análise de conteúdo podemos caminhar na descoberta do que 

está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que está sendo 

comunicado”. (MINAYO, 2013, p. 84) 

Para analisar o conteúdo do material nesse estudo, foram utilizadas sequencialmente as 

três etapas principiais apresentadas pela análise de conteúdo segundo Bardin (2011): Pré-

análise;  Exploração do material e Tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

 

A  Pré-análise objetiva a organização de todo o material para construção da Análise de 

Conteúdo e apresenta cinco fases: Leitura flutuante; Escolha dos Documentos; Formulação 

dos objetivos; Referenciação dos índices e elaboração dos indicadores; e A preparação do 

material. Nessa etapa da pesquisa, foram percorridas as cinco fases:  

 Leitura flutuante: esta fase teve a finalidade de estabelecer impressões e buscar 

interpretações dos dados coletados através da leitura. 

 Escolha dos Documentos: – nesta fase foi definido o Corpus para selecionar o tipo de 

regra que seria utilizada para a Análise de Conteúdo. “Corpus“ é o conjunto dos 
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documentos obtidos na pesquisa para serem submetidos aos procedimentos analíticos. O 

Corpus desta investigação foi composto pelas transcrições na íntegra oriundas das 

gravações em áudio da oficina de fotos, e o diário de campo contendo as observações do 

pesquisador. 

Nessa etapa, existem algumas regras que ajudam a conduzir esse momento da análise, 

que são: a exaustividade que sugere esgotar todo o assunto sem omissão de nenhuma parte; a 

representatividade, relacionada com amostras que representem o universo; homogeneidade, 

onde os dados devem se referir ao mesmo tema, serem coletados por meio de técnicas iguais e 

indivíduos semelhantes; pertinência, onde é necessário que os documentos sejam adaptados 

aos objetivos da pesquisa; e exclusividade, a qual um elemento não deve ser classificado em 

mais de uma categoria. (BARDIN, 2011) Foram utilizadas as cinco regras neste processo de 

análise. 

 Formulação dos objetivos: Teve a finalidade de utilizar os objetivos com o referencial 

teórico que norteia a análise dos dados. Os objetivos da análise, neste estudo, partem 

dos objetivos geral e  específico  que norteiam a pesquisa.  

 Referenciação dos índices e elaboração dos indicadores: A referência dos indicadores à 

organização dos índices foi construída a partir do que as mensagens explicitaram, e 

eterminada a partir da leitura exaustiva do pesquisador.  

Nessaa fase, foram percebidas as explicitações das mensagens, apontando para as 

indicações e os índices. Procedeu-se posteriormente o recorte do texto das transcrições das 

gravações em áudio das oficinas Por do Sol e Baile das Águas, ou seja, do Corpus. Esses 

recortes, denominados indicadores, foram feitos a partir das intuições e percepções do que 

estava sendo indicado nas mensagens. A partir daí, iniciou-se a organização dos índices. Os 

índices neste estudo foram:  

 

1 – Propostas – estratégias para o enfrentamento das tragédias naturais;  

2 – Dificuldades – empecilhos ou entraves  para o enfrentamento das tragédias 

naturais;  

3 – Parcerias - o que ou quem facilita – para o enfrentamento das tragédias naturais. 

4 - Momentos de trocas, de rodas de conversa e diálogo: capacitação, motivação e 

aprendizagem para o enfrentamento das tragédias. 

 Apreparação do material: O material passou por dois tipos de preparação: a preparação 

inicial do material, que se deu pela junção dos documentos de análise e codificações 

para a preservação dos sujeitos; e pela preparação formal, representada nesta pesquisa 
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pela edição do material do diário de campo e das transcrições na íntegra a partir da 

gravação em áudio da oficina de fotos. 

 

A segunda etapa da análise do conteúdo é determinada pela exploração do material, 

onde de fato é iniciada a análise e a aplicação sistemática das decisões tomadas. Essa etapa é 

composta por um processo pelo qual os dados são transformados sistematicamente e 

agregados em unidades em função das regras previamente formuladas. É o momento em que 

os indicadores apontam para a análise tendo como norte os objetivos da pesquisa.  

Os documentos, representados pelo diário de campo e pelas transcrições na íntegra das 

gravações em áudio das oficinas de fotos, passaram pelos processos de codificação, 

decomposição e enumeração dos dados de forma a categorizar as mensagens adotando os 

critérios temáticos de investigação da pesquisa, onde foram agrupados os elementos que 

reúnem características comuns, respeitando a regras da pré-análise. Para Bardin (2011), 

categoria é uma forma de pensamento que reflete a realidade em determinados momentos, de 

forma resumida. 

Os índices, determinados na pré-análise, foram organizados em duas categorias 

principais determinadas pelos objetivos do estudo:  

 

 1ª Categoria - O enfrentamento dos desastres naturais pelas equipes de Saúde 

dafamília: 

1 – Propostas – estratégias para o enfrentamento das tragédias naturais;  

2 – Dificuldades – empecilhos ou entraves  para o enfrentamento das tragédias 

naturais;  

3 – Parcerias - o que ou quem facilita – para o enfrentamento das tragédias naturais. 

 2ª Categoria - A EPS como dispositivo para o enfrentamento dos desastres naturais: 

4 - Momentos de trocas, de rodas de conversa e diálogo: capacitação, motivação e 

aprendizagem para o enfrentamento das tragédias. 

 

A terceira etapa da análise de conteúdo é representada pelos resultados da pesquisa em 

si, e é determinada pelo tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

Os resultados deste estudo foram divididos em duas etapas:  

 

 1ª etapa – Resultados dos encontros com os profissionais do convite à oficina, 

caracterizados pelos três momentos da pesquisa: convite para participação na pesquisa; 
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detalhamento da pesquisa, sensibilização dos participantes e preparação para a oficina 

de fotos; e as oficinas de fotos. Foram oriundos do Corpus da investigação - diário de 

campo e as transcrições das gravações em áudio das oficinas de fotos -, e analisados, 

interpretados e discutidos a partir dos referenciais teóricos utilizados neste estudo. 

 

 2ª etapa – Resultados das categorizações dos dados das oficinas de fotos: 

A 1ª Categoria - O enfrentamento dos desastres naturais pelas equipes de saúde da 

Família - apresentou nesta fase quatro subcategorias:  

- Necessidade de parcerias com diversos serviços e setores, incluindo a comunidade, para 

que seja feito um planejamento;  

- Adoção de medidas preventivas;  

- A necessidade de liderança, tanto para organizar as funções da equipe de saúde, quanto 

para orientar a comunidade;  

- Recursos teóricos e técnicos para os profissionais. 

 

A 2ª Categoria - A EPS como dispositivo para o enfrentamento dos desastres naturais - 

não apresentou subcategoria. 

Nesta 2º etapa, os resultados foram extraídos somente das transcrições das gravações 

em áudio das oficinas de fotos, e analisados, interpretados e discutidos a partir dos 

referenciais teóricos do estudo. 

As interpretações dos resultados foram pautadas em inferências buscando o que estava 

escondido por trás dos significados das palavras, de forma a apresentar, em profundidade, o 

discurso dos enunciados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados, as análises e as discussões em duas 

etapas a fim de tornar claros os resultados da pesquisa:  

 

 1ª etapa – Resultados de todos os momentos do estudo: do convite às oficinas;  

 

 2ª etapa - Categorização dos dados das Oficinas de fotos:  

- Categoria 1- O enfrentamento dos desastres naturais pelas equipes de Saúde da Família; e 

quatro Subcategorias: a) A necessidade de parcerias com diversos serviços e setores, 

incluindo a comunidade, para que seja feito um planejamento; b) A adoção de medidas 

preventivas; c) A necessidade de liderança, tanto para organizar as funções da equipe de 

saúde, quanto para orientar a comunidade; e d) Os recursos teóricos e técnicos para os 

profissionais.  

- Categoria 2 - A EPS como dispositivo para o enfrentamento dos desastres naturais. 

   

5.1 DO CONVITE ÀS OFICINAS   

 

   1º MOMENTO: O convite para participação na pesquisa 

 

O convite para a participação da pesquisa aconteceu em três encontros com a Equipe I 

(ESF que atuava em maio e junho de 2014 na UBSF de Vargem Grande). Foram apresentadas 

aos participantes a origem da pesquisa, a motivação frente à temática e a explicação dos 

objetivos.  

O convite para os profissionais que integraram a Equipe II (ESF que atuou em abril de 

2012 na UBSF de Vargem Grande) foi feito por contato telefônico e por intermédio de 

endereço eletrônico através do e-mail pessoal, onde foi detalhada pela pesquisadora a origem 

da pesquisa, a motivação frente à temática e a explicação dos objetivos. Todos os profissionais 

da equipe II aceitaram participar da pesquisa. 

Os encontros para o convite de participação na pesquisa com a Equipe I foram 

detalhados como segue. 

 

 1º encontro para o convite  

Esse encontro ocorreu no momento de Educação Permanente (EP) da equipe de Saúde 
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da Família atual de Vargem Grande. Foi realizado na igreja católica do bairro, local onde 

estava alocada a equipe naquele período por motivos de obras na UBSF. Estavam presentes: 

quatro CS, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um auxiliar de serviços gerais, e 

uma facilitadora de EP. Não estavam presentes o médico (20h) e a médica (20h) e duas ACS 

pertencentes à equipe.  

O primeiro contato com essa equipe foi tido como um momento de grande expectativa 

para mim, pois tinha ciência dos problemas vivenciados por ela no que diz respeito a sua 

constituição e estruturação como equipe - diante das grandes mudanças nas formas de 

contratação e rotatividade dos profissionais -, ao processo de trabalho - que se encontrava 

extremamente fragilizado, relacionado inclusive à falta de insumos -, e à desestimulação dos 

profissionais, frente à Estratégia de Saúde da Família e a falta de satisfação e de motivação 

para o trabalho. 

O momento do encontro já era esperado por eles, pois a facilitadora de EP (a qual tive 

alguns encontros anteriormente) já havia conversado sobre a minha visita e o convite que 

seria feito para participarem da pesquisa. Quando cheguei à igreja, local onde estavam 

alocados e me aguardavam, percebi que encontravam-se sem nenhuma estrutura salubre para 

o trabalho: a reunião era conduzida em um espaço entre o salão principal e a cozinha, escuro e 

pouco arejado. As expressões faciais me diziam: “lá vem mais uma cobrança, mais uma 

obrigação a ser cumprida”! E me senti com um imenso desafio: agregar as pessoas, fazer com 

que elas se sentissem importantes e fundamentais para produzirem a saúde que queremos e 

precisamos, gerar estímulo para o trabalho, e sensibilizá-los para que espontaneamente 

tivessem vontade de participar da pesquisa.  

Estavam presentes duas ACS que trabalharam comigo na equipe anterior, e pareciam 

estar felizes e muito à vontade com a minha presença, fato que facilitou a conversa entre todos 

e passou confiança para os demais. 

Iniciei a conversa apresentando-me, e pedi a todos que também se apresentassem. 

Posteriormente, a facilitadora de EP também se colocou e iniciou o assunto da pesquisa como 

um momento muito oportuno para a equipe se fortalecer, já que os desastres naturais eram 

comuns naquela localidade. A partir deste momento, expliquei a origem da 

pesquisa,enquadrada dentro de um programa de mestrado, a motivação para esta temática, 

seus os objetivos, e a importância da participação de cada um deles como profissionais de 

saúde, visto que atuam em uma área propícia a esses eventos. 

Ao término da minha fala, perguntei ao grupo o que eles achavam da pesquisa, disse 

que gostaria de ouvi-los, e que ninguém seria obrigado a participar. Alguns segundos de 
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silêncio mostravam a grande reflexão com o qual estavam envolvidos. Em seguida, várias 

falas surgiram no grupo mostrando entusiasmo e a esperança de serem capacitados para um 

novo enfrentamento. Dois ACS começaram a trazer suas experiências como moradores e 

como profissionais de saúde frente às inundações que aconteceram na localidade nos últimos 

anos. Um deles conta como foi socorrer a família e ajudar os vizinhos a se salvarem na 

inundação de 2012, e conta quais são as próprias estratégias criadas quando acontecem fortes 

chuvas e quando a região começa a ser inundada:  

 

 
“Quando começa a chover muito eu já aviso logo: vamos todos para o meio da rua 

porque é mais seguro, pelo menos lá estamos vendo a enche e dá tempo para fazer 

alguma coisa, e também tem menos risco se a nossa casa desabar. E quando está 

inundando e não dá tempo, já sabemos o que fazer: vamos todos para o segundo 

andar da casa da minha cunhada”. Italva I. 

 

 

Outro ACS também trouxe sua vivência e demonstrou o quanto esse assunto o aflige, 

dizendo não saber o que fazer quando chove, contando, inclusive, como se sentiu abandonado 

pela Defesa Civil quando solicitou ajuda. Contou que na última chuva intensa que o bairro 

sofreu ele saiu de casa para ajudar os vizinhos e que quando retornou, parte de sua casa tinha 

sido destruída por um deslizamento de terra. Após este episódio, procurou a Defesa Civil que 

estava no bairro, se apresentou como ACS, pediu uma avaliação de sua residência para saber 

se poderia continuar morando e nada foi feito. 

Após esses depoimentos, todos os integrantes da equipe se envolveram, demonstraram 

muito interesse em participarem da pesquisa. 

Ao término, o grupo perguntava o que precisava ser feito para participarem da 

pesquisa, discutiam sobre como se sentiam despreparados para enfrentarem uma nova 

inundação, e como até aquele momento nenhuma capacitação tinha sido feita.  

O convite para a pesquisa fez ressurgir o incômodo nesses profissionais diante de suas 

vivências como trabalhadores de saúde e cidadãos frente a estes eventos, o que de alguma 

forma motivou a participação neste estudo. 

A todo o momento, a facilitadora de EP os colocava a pensar e fazia com que todos se 

envolvessem, favorecendo a integração da equipe e a motivação para a participação na 

pesquisa. 

Finalizando, agradeci o aceite de todos e marquei um próximo encontro para que 

fossem realizadas explicações a cerca das contribuições de cada um na pesquisa. 
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2º encontro para o convite  

O segundo encontro para o convite para a pesquisa também ocorreu no momento de 

EP na igreja católica do bairro, e teve como finalidade convidar o médico da equipe de Saúde 

da Família atual, de Vargem Grande, para participar da pesquisa.  Estavam presentes: quatro 

ACS, uma recepcionista, um médico e a  facilitadora de EP.  

Esse encontro foi facilitado, pois todos os integrantes que ali estavam, estiveram no 

encontro anterior e o médico já havia sido informado por todos sobre a pesquisa, sua temática 

e relevância. 

O médico, integrante novo na equipe (inserido há uma semana), se mostrou 

extremamente participativo, com disposição para o trabalho e para qualquer projeto que 

envolvesse a equipe. Conversamos um pouco sobre os desastres naturais que acometeram o 

município, pois eletinha muito interesse em saber detalhes dessa vivência, uma vez que nesta 

época residia em Manaus - AM.  

A facilitadora de EP buscou envolver todos os profissionais na conversa a fim de 

exporem as experiências individuais para o médico, aproveitando também para conhecerem as 

dele, de forma a tornar um momento de diálogo interativo em equipe e de fomentar reflexões 

acerca das diferentes vivências.  

Finalizando o encontro o médico aceitou o convite com entusiasmo.  

 

3º encontro para o convite  

O terceiro encontro aconteceu na UBSF Vargem Grande, pois a obra de manutenção 

havia sido finalizada e a equipe voltou a ter suas atividades regularizadas. Esse encontro teve 

a finalidade de convidar dois ACS e a médica da equipe, que não puderam estar nos encontros 

anteriores.  

Como orientada pela recepcionista da equipe, cheguei à UBSF no período da manhã e 

fui direcionada ao consultório da médica para que, então, pudesse fazer o convite para a 

participção na pesquisa. Após me apresentar e fazer o convite, a doutora me informou que não 

teria como participar, pois estava cumprindo aviso prévio, e que pretendia retornar para sua 

cidade de origem, Macaé, e trabalhar na Estratégia de Saúde da Família do município. Nesse 

momento, esclareceu-me que a enfermeira da equipe também se encontrava em aviso prévio e 

que retornaria para o Estado do Espírito Santo por ter sido aprovada em um concurso público, 

o que garantiria a sua estabilidade empregatícia. Esses fatos inviabilizaram a participação de 

cada na pesquisa. 
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Os encontros com os participantes, neste momento, tiveram como finalidade relembrar 

o objetivo principal da pesquisa, sensibilizar os profissionais quanto ao enfrentamento dos 

desastres naturais e estimular a reflexão quanto à atuação das ESF diante desses eventos, 

orientá-losquanto às produções individuais das fotos através da fotocomposição e demonstrar 

o cronograma com prazos para o envio das fotos à pesquisadora e a data da oficina de fotos. 

Esses assuntos foram abordados através de uma apresentação em PowerPoint (Apêndice 4) 

nos três encontros desse segundo momento. 

Foram expostas fotos com imagens da catástrofe natural ocorrida no município, em 

2011, com intuito de sensibilizar os profissionais quanto às suas atividades frente aos 

desastres naturais, e foram projetadas perguntas disparadoras para que refletissem sobre a 

temática em questão (Quadro 15), outro quadro de perguntas para auxiliar a produção 

adequada das fotos, de forma que conseguissem expressar, em suas produções, suas 

percepções e subjetividades (Quadro 16), e um terceiro, para estabelecer a pertinência do que 

fotografar e os critérios pré-definidos (Quadro 17). Para finalizar a apresentação, foram 

demonstrados exemplos de fotocomposições para que este processo se tornasse claro. 

Quadro 15- Perguntas disparadoras para reflexão dos participantes quanto ao enfrentamento 

dos desastres naturais na atenção básica. 

PERGUNTAS DISPARADORAS PARA REFLEXÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DOS 

DESASTRES NATURAIS 

 Como é o trabalho do profissional de saúde da atenção básica diante de uma catástrofe 

natural? 

 Quem são os parceiros nesse trabalho de enfrentamento das catástrofes naturais? 

 O que ou quem, dificulta ou impede que as atividades de trabalho sejam 

executadas/desenvolvidas diante de uma catástrofe natural? 

 O que ou quem, facilita ou ajuda para que as atividades de trabalho sejam executadas/ 

desenvolvidas diante de uma catástrofe natural? 

 

 

 

 

 2º MOMENTO: Detalhamento da pesquisa, sensibilização dos participantes e     

preparação para as oficinas de fotos. 

 



81 

 

Quadro 16 Perguntas disparadoras para facilitar a produção das fotos pelos participantes. 

PERGUNTAS DISPARADORAS PARA A PRODUÇÃO DAS FOTOS 

 

 Como posso contribuir para o enfrentamento das catástrofes naturais na atenção 

básica? 

 Que propostas posso trazer para o enfrentamento das catástrofes naturais? 

 O que pode ajudar no enfrentamento das catástrofes naturais? 

 O que é fácil de fazer?   

 O que é difícil de fazer?   

 Entraves? 

 

Quadro 17 Critérios para a produção das fotos pelos participantes da pesquisa 

CRITÉRIOS PARA A PRODUÇÃO DAS FOTOS (FOTOCOMPOSIÇÃO) 

 

 As fotos produzidas pelos participantes da pesquisa poderiam ser divulgadas 

livremente 

 Não deveriam aparecer pessoas anônimas identificáveis, entretanto, poderiam aparecer 

recortes de revistas e jornais, revistas eletrônicas e sites com atores, “celebridades” 

 Poderiam ser fotografados  ambientes, paisagens, objetos... 

 As fotos poderiam ser elaboradas com intervenções do fotógrafo, tais como: 

montagem do ambiente como cenografia, montagens, photoshop, e sobreposição de 

imagens 

 

A partir dessas orientações, os participantes fizeram suas fotografias utilizando recurso 

digital, e enviaram à pesquisadora por meio do celular através do envio de imagem por 

WhatsApp (o WhatsApp é um  aplicativo gratuito que permite enviar mensagens de textos, 

imagens, vídeos e outros arquivos para usuários que também tenham o programa instalado em 

seu celular usando a internet, atualmente é considerado um mensageiro fundamental para os 

celulares). Após o recebimento e a organização das fotos pela pesquisadora, foi realizado o 

encontro para a oficina de fotos em uma data previamente agendada com os participantes. 

1º encontro   

 

O primeiro encontro foi realizado na UBSF, de Vargem Grande, com participantes da 

Equipe I: duas ACS , a recepcionista, a técnica de enfermagem , a auxiliar de serviços gerais e 

a auxiliar administrativa. 

Ao chegar à UBSF, percebi que os profissionais já estavam organizados a minha 

espera, e ao iniciar a apresentação, vários questionamentos e dúvidas já começaram a surgir. 

Estavam ansiosos e ao mesmo tempo apreensivos. Os slides iniciais traziam memórias do 
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desastre de 2011 e fez com que muitas lágrimas e sensações fossem revividas.  

Ao explicar que a pesquisa seria desenvolvida através de uma oficina de fotos, a 

surpresa tomou conta dos olhares e dos sorrrisos pela expectativa de como se desencadearia. E 

imediatamente, questionaram como essa oficina aconteceria e o que exatamente eles deveriam 

fotografar; como eles fariam isso e como conseguiriam falar sobre o que foi fotografado. A 

pesquisa, que para eles parecia algo interessante, porém monótona, se tornou instigante, 

curiosa e criativa. O entusiasmo tomou conta da sala, e o diálogo foi sanando as dúvidas 

operacionais. Muitas ideias do que fotografar começaram a ser partilhadas ali mesmo, assim 

como a disponibilidade e a ajuda mútua para fotografar e enviar as fotos pelo WhatsApp, 

gerando um momento agradável de interação entre eles. Ao término, foi pactuada a data para 

o envio das fotos e reforçada a data da oficina. Alguns integrantes desse grupo manifestaram 

esperança de mobilização da Gestão da Saúde a partir dos resultados deste estudo, e se 

sentiram felizes em colaborar.  

O prazo para o envio das fotos era de no máximo uma semana a partir da data do 

encontro, porém, no mesmo dia a primeira foto foi enviada, e as demais, chegaram numa 

sequência de quatro dias. A cada foto que recebia sentia satisfação pela adesão à pesquisa e 

uma extrema curiosidade do que representavam as imagens fotografadas. 

 

2º encontro  

 

Estiveram nesse encontro participantes das duas equipes. Equipe I: um médico e dois 

ACS; e Equipe II: um médico, a auxiliar administrativa, a técnica de enfermagem e um ACS. 

Pelo quantitativo de profissionais que estariam nessa data, o encontro foi realizado na igreja 

católica do bairro. 

Esse encontro foi interessante pela junção de integrantes das duas equipes 

participantes do estudo. Houve um primeiro momento de apresentações, e posteriormente 

iniciou-se a exposição sobre a pesquisa que seguiu a mesma ordem do encontro anterior. 

No momento em que as fotos do desastre de 2011 foram expostas nos slides, um 

período de silêncio e comoção tomou conta de todos. Alguns quiseram dividir suas 

experiências e vivências daquele episódio, enquanto outros permaneciam em silêncio num 

pensamento distante. 

Dando sequência, foi revelada a atuação dos participantes na oficina de fotos, gerando 

reações de espanto semelhante as do grupo anterior. A princípio, foi difícil o entendimento de 

que a partir da produção individual de uma foto seria possível explicar de que forma 
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enfrentariam os desastres como profissionais de saúde. Com bastante diálogo, demonstração 

de perguntas disparadoras que nortearam este processo, e a demonstração de exemplos de 

fotocomposições, se tornou viável e realizável a participação na oficina de fotos pelos 

participantes, além de reconhecerem a importância e a relevância da temática do estudo.  

O encontro terminou com o envolvimento de todos, com trocas de ideias do que e 

como fotografar, além da pactuação de ajuda entre o grupo para o envio das fotos por 

WhatsApp. Os dias para a oficina começaram a ser contados naquele momento, e no dia 

seguinte, as fotos começaram a ser entregues. Todas as fotos chegaram antes da data final 

prevista, deixando claro o comprometimento e o envolvimento  pelo estudo em questão. 

Por motivos diversos quatro participantes da pesquisa não puderam estar nesse 

encontro, fazendo com que fosse necessário um 3º encontro. 

 

3º encontro 

 

Participaram deste encontro na UBSF de Vargem Grande: dois ACS da Equipe I, a 

auxiliar de serviços gerais e a recepcionista da Equipe II.  

A apresentação para este grupo seguiu a mesma sequência dos outros dois grupos. 

Como este foi o último grupo a receber as orientações pela pesquisadora, os demais 

integrantes já haviam antecipado como seria desenvolvido todo o processo de produção das 

fotos e como seriam realizadas as oficinas. Algumas dúvidas pontuais ainda surgiram e foram 

sanadas com facilidade. Os profissionais que participaram desse último encontro 

demonstraram muito interesse em participar da pesquisa, tendo a esperança de serem 

capacitados para este enfrentamento a partir da concretização das oficinas. O prazo para envio 

das fotos à pesquisadora e a data das oficinas foi reforçada, e o envio, por WhatsApp, de todas 

as fotos deste grupo se deu em três dias.   

Particularidades deste 2º momento para o desenvolvimento do estudo: 

Esse segundo momento da pesquisa foi extremamente importante para a condução e o 

seu desenvolvimento adequado, onde os participantes das duas equipes se conheceram, e os 

participantes da Equipe II se reencontraram. Todos se integraram, comprometeram-se, e 

fizeram colocações importantes a cerca da temática do estudo na esperança de que o resultado 

dessa pesquisa torne-os mais preparados, e que sensibilize e mobilize a gestão para queseja 

realizado um planejamento adequado para o enfrentamento dos desastres pelas equipes de 

saúde no município. 

 



84 

 

 

 

  

O desenvolvimento das Oficinas 

 

As oficinas de fotos foram realizadas em uma escola municipal localizada em Vargem 

Grande. A escola foi escolhida por apresentar um espaço adequado, por disponibilizar os 

recursos audiovisuais necessários e por estar localizada próximo à UBSF. As oficinas 

aconteceram em um mesmo dia no mês de junho de 2014, em dois turnos, manhã e tarde. A 

oficina do turno da manhã recebeu o nome de “Por do sol”, e a da tarde, de “Baile das águas”. 

Para que as oficinas de fotos tivessem um bom desenvolvimento, os participantes da 

pesquisa foram distribuídos diante dos seguintes critérios: 

Os grupos foram formados contendo integrantes da Equipe I e da Equipe II nos dois 

turnos, pois entendemos que a colaboração dos sujeitos que vivenciaram o desastre natural 

como profissionais de saúde, juntamente com os sujeitos que não tiveram essa vivência, traria 

maiores contribuições diante do debate coletivo que as fotos suscitariam.  

Os participantes foram incluídos no turno da manhã ou da tarde, diante de suas 

possibilidades atuais de trabalho e liberação. Os profissionais da Equipe I se revezaram para 

que a UBSF, de Vargem Grande, mantivesse o seu funcionamento. 

Foram convidados a participarem nos dois turnos das oficinas: o médico da Equipe II, 

que tem uma grande experiência com Educação Permanente em Saúde (EPS) e com trabalhos 

em grupo e debates coletivos; as quatro ACS que fizeram parte da Equipe II -  vivenciaram o 

desastre natural como profissionais da atenção básica em abril de 2012 – e no momento da 

pesquisa integravam a Equipe I - podendo vir a enfrentar novos episódios de desastres; a 

pesquisadora, a qual também foi participante do estudo; e a pesquisadora auxiliar convidada, 

que teve a função de facilitadora de Educação Permanente e auxiliou na condução e no 

registro das atividades nas oficinas de fotos. 

Para identificar os sujeitos da pesquisa e correlacioná-los com as fotos produzidas e 

suas contribuições no momento de análise dos dados da oficina, tornou-se necessário trazer 

denominações - codificações - para eles. Os sujeitos foram codificados com nomes de cidades 

brasileiras afetadas pelas enchentes nos últimos cinco anos, seguidas dos números em romano 

I e II, que equivalem à ESF pertencentes. 

As cidades escolhidas, atingidas pelas enchentes nos últimos cinco anos, fazem parte 

de cinco estados brasileiros: Espírito Santo – Pancas, e Viana;  Minas Gerais – Capelinha, 

3º MOMENTO: As oficinas de fotos  
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Resplendor, Sardoá e Aimorés;  Rio de janeiro – Areal, Italva e Aperibé;  Santa Catarina – 

Chapecó, Içara, Ouro, Taió e Laguna; e Rio Grande do Sul - Cristal, Estação e Nonoai. 

A distribuição dos sujeitos diante os critérios para a organização nas oficinas, e a 

denominação proposta para eles, podem ser visualizadas nos Quadros 17 e 18. 

 

Quadro 18 Quadro demonstrativo dos participantes da oficina de fotos Por do Sol (turno da 

manhã) e os códigos escolhidos para eles 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

NO TURNO DA MANHÃ 

 

DENOMINAÇÃO DOS 

SUJEITOS – CÓDIGOS 

1 Pesquisadora auxiliar CAPELINHA 

2 Médico – Equipe II Ouro II 

3 Aux. serviços gerais - Equipe II Taió II 

4 Téc. enfermagem - Equipe II Pancas II 

5 Téc. enfermagem - Equipe I Içara I 

6 Aux. administrativa - Equipe I Sardoá I 

7 

 

Pesquisadora e 

Enfermeira - Equipe II 

 

Cristal II 

8 Recepcionista - Equipe II Derrubadas II 

9 ACS – Equipe I e II Chapecó I e II 

10 ACS – Equipe I e II Nonoai I e II 

11 ACS – Equipe I e II Laguna I e II 

12 ACS – Equipe I e II Aimorés I e II 

13 Facilitadora EPS – Equipe I Viana I 

 

Quadro 19 Quadro demonstrativo dos participantes da oficina de fotos Baile das águas (turno da 

tarde) e os códigos escolhidos para eles.  

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

NO TURNO DA TARDE 

 

DENOMINAÇÃO DOS 

SUJEITOS – CÓDIGOS 

1 Pesquisadora auxiliar CAPELINHA 

2 Médico – Equipe II Ouro II 

3 Médico – Equipe I Areal I 

4 Recepcionista - Equipe I Estação I 

5 Aux. serviços gerais - Equipe I Resplendor I 

6 Aux. serviços gerais - Equipe II
* 

Taió II 

7 Téc. enfermagem - Equipe II** Pancas II 

8 Pesquisadora e 

Enfermeira - Equipe II 

 

Cristal II 

9 ACS – Equipe I Aperibé I 

10 ACS – Equipe I Italva I 

11 ACS – Equipe I e II Chapecó I e II 

12 ACS – Equipe I e II Nonoai I e II 

13 ACS – Equipe I e II Laguna I e II 

14 Facilitadora EPS – Equipe I Viana I 
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* A auxiliar de serviços gerais da Equipe II não estava incluída no critério para participar da 

oficina nos dois turnos, mas quis participar espontaneamente do turno da tarde. 

** A técnica de enfermagem da Equipe II não estava incluída no critério para participar da 

oficina nos dois turnos, mas quis participar espontaneamente do turno da tarde. 

Observação: Uma das ACS da Equipe I e II não pôde participar do turno da tarde, pois 

precisou se ausentar por problemas pessoais. 

Oficina Por do sol 

A oficina foi iniciada com o agradecimento da pesquisadora pela presença e a 

disponibilidade dos participantes para aquele momento, foi feita a leitura e as explicações 

pertinentes ao TCLE, e posteriormente colhidas as assinaturas. A pesquisadora apresentou a 

pesquisadora auxiliar, que na sequência solicitou a eles que se apesentassem e dissessem qual 

era o motivo de estarem ali. Dispostos em uma roda, todos se apresentaram, falaram sobre 

seus cargos e funções atuais, e explicaram o motivo do envolvimento nesta pesquisa, 

destacando o convite feito a eles. Muitos disseram que a expectativa na oficina era de um 

maior preparo e aprendizagem para enfrentarem novos casos de desastres, incluindo um 

melhor preparo psicológico, e outros tinham esperança de que dali surgisse um plano inicial 

que os auxiliassem em caso de um novo evento.  

A oficina teve início e a primeira foto foi apresentada. Essa foto falava sobre tudo o 

que temos e gostamos, incluindo objetos pessoais e a própria casa, e com a imagem de um 

espelho quebrado falava de uma ruptura, uma perda abrupta e inesperada, a qual o  autor fazia 

relação com as perdas em uma tragédia. (Ouro II – Apêndice 5) Essa foto disparou uma série 

de desabafos, colocações e discussões culminando na “tragédia” que fragmentou e separou as 

pessoas que ali estavam, anteriormente formados como uma equipe (Equipe II). O termo 

tragédia definido como um acontecimento terrível, (ACADEMIA BRASILEIRA DE 

LETRAS, 2008), era usado a todo momento, tanto como sinônimo para os desastres naturais, 

quanto para a decisão da gestão da saúde no município, que, em julho de 2013, desfez 14 

equipes de Saúde da Família funcionantes e algumas estrurutadas há mais de 10 anos. 

Hoje, após um concurso público feito por uma instituição de ensino privada em co-

gestão com a Secretaria de Saúde do município, e com o contrato de apenas um ano (o qual 

tem sido renovado, e pode ser cancelado a qualquer momento) as equipes sofrem com a 

constante rotatividade de profissionais, a instabilidade, e com a intensa dificuldade de fazer 
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manter viva a Estratégia de Saúde da Família. O desabafo, as frustações e indignações em 

torno dessa segunda tragédia para esses profissionais permearam a oficina por uns 40 minutos 

e terminaram quando foi dada voz novamente ao autor da primeira imagem exposta, para que 

pudesse trazer a sua proposta para tal enfrentamento.   

A apresentação das fotos, as explicações das imagens fotografadas, o que 

elasrepresentavam, e as propostas individuais de enfrentamento começaram a tomar forma, 

principalmente quando o momento de reflexão se tornava coletivo.  

Participaram dessa oficina 12 integrantes, 9 pertencentes à Equipe II, sendo que 

destes, 4 também atuam na Equipe I, e 3 integrantes da Equipe I. A maior parte das 

apresentações de fotos foi dos profissionais da equipe II - trabalhadores de saúde que  

vivenciaram os desastres naturais. 

Foi percebido que as falas que fluíam com mais facilidade, propriedade e 

fundamento, apesar da complexidade com que a temática está inserida, eram as dos 

trabalhadores de saúde que vivenciaram o pós-desastre e intervieram naquele momento de 

alguma forma. As propostas trazidas eram substanciais, partiam da problemática 

experimentada, das lembranças do que era para ter sido feito, mas não foi feito, ou não pôde 

ser feito, da vontade de fazer, de agir, de trazer solução, e do desejo de que não seja mais 

como foi. 

Para Ceccim (2004/2005), a condição indispensável para uma pessoa ou uma 

organização decidir mudar ou incorporar novos elementos para a sua prática é a detecção e o 

contato com os desconfortos experimentados no cotidiano do trabalho, e a percepção de que a 

maneira rotineira de fazer ou de pensar é insuficiente ou insatisfatória para dar conta dos 

desafios do trabalho. Para o mesmo autor, esse desconforto tem que ser intensamente 

admitido, vivido e percebido para produzir alternativas de práticas e de conceitos, para 

enfrentar o desafio de produzir transformações. 

Essa oficina apresentou uma grande potência quanto às propostas de enfrentamento 

aos desastres, que partiram das experiências anteriores, das vivências, das dificuldades e 

problemas enfrentados na realidade do serviço e no desenvolvimento dos processos de 

trabalho.  

O reconhecimento da necessidade individual e coletiva de transformação das práticas 

de trabalho para o enfrentamento de novos episódios de desastres naturais foi muito intenso, 

favorecendo o desenvolvimento da EP, e apontando para a necessidade de sua utilização na 

condução da formulação de planos de ação viáveis de serem exequidos baseados na realidade 

local. 
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Segundo a PNEPS: 

 

A Educação Permanente pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela 

acontece no cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é feita a partir dos problemas 

enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e as experiências que as 

pessoas já têm. (BRASIL, 2007, on-line) 

 

 

Para a aprendizagem significativa, os conteúdos trabalhados devem ter, 

necessariamente, potenciais significativos relacionados à funcionalidade e relevância para a 

prática profissional, além de responderem a uma significação psicológica, de forma a 

valorizar os elementos pertinentes dentro da estrutura cognitiva do indivíduo (CARDOSO, 

2012). As trocas de ideias e de informações pelos integrantes dessa oficina, possibilitadas e 

intensificadas pelo debate coletivo, favoreceram a aprendizagem significativa, principalmente 

pela pertinência e o interesse demonstrados pelos participantes em aprenderem para ação. 

A participação de alguns profissionais, que não vivenciaram como trabalhadores os 

desastres, também foi fundamental para a condução da oficina, pois traziam propostas de 

enfrentamento que acreditavam poder dar certo, porém nem sempre exequíveis do ponto de 

vista daqueles que vivenciaram. Dessa forma, as reflexões eram mais intensas e as 

contribuições de todos se tornavam cada vez mais ricas. Outros tiveram facilidade para 

explicitar o significado da fotografia produzida, mas grande dificuldade em conseguir 

contribuir com o objetivo principal da oficina, que era propor formas, estratégias frente aos 

desastres. Suas falas eram carregadas de vivências da época, de dificuldades diante das 

consequências da tragédia, de tristezas, não conseguindo evoluir com propostas.  

Chamaram a atenção a dedicação e a seriedade de um participante que, ao terminar a 

exposição e a explicação de sua foto (Laguna I e II - Apêndice 5), desdobrou uma folha que 

estava sobre sua mesa e leu a carta que escreveu especialmente para a oficina. Nessa carta, 

contava como o dia do desastre de 2011 começou lindo e como terminou de forma 

devastadora (Anexo 10).  Mostrava sua aflição enquanto profissional de saúde com braços 

cruzados desde aquela época, e sugeria mudanças. Propôs que o movimento para a ação 

partisse dos próprios profissionais, da própria equipe, e que se fortalecesse com outros setores 

e com a comunidade, para que organizados e unidos delegassem funções para o trabalho. 

A Educação Permanente em Saúde, em Ceccim (2005), constitui uma estratégia 

fundamental às transformações do trabalho no setor saúde com caráter intersetorial, existindo 

a necessidade de descentralizar e disseminar a capacidade pedagógica. A construção de 

relações e de processos devem se dar desde o interior das equipes em atuação conjunta, até as 

práticas interistitucionais e-ou intersetoriais, implicando as políticas em que se inscrevem os 
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atos de saúde. 

Durante a oficina, propostas foram feitas, partilhadas e discutidas coletivamente, 

muitas dificuldades para esse enfrentamento foram apontadas, poucas facilidades foram 

citadas, e a necessidade de educação permanente para os profissionais em conjunto com os 

setores envolvidos foram aparecendo de forma explícita e gritante em vários momentos, e em 

outros, de forma sutil nas entrelinhas. Foram apontadas necessidades de momentos de 

partilha, de trocas, e de rodas de conversa a fim de dividirem sentimentos e experiências, e 

somarem ideias estratégicas para a ação.  

A oficina foi considerada, por um participante, como uma ação inédita e pioneira, 

como uma atitude positiva diante da adinamia que envolve o enfrentamento dos desastres de 

uma forma geral. 

Alguns integrantes expuseram suas expectativas, sentimentos e esperanças frente ao 

conhecimento e ao estímulo gerado na oficina, demonstrando mais uma vez o papel 

potencializador da aprendizagem para o trabalho desencadeada pela EPS, como demonstrada  

na fala de um participante: 

 

 
 “É o que eu sinto, eu acho até que esse trabalho seu, esse convite que você fez vem 

essa esperança de que a gente vai daqui para adiante poder trabalhar de uma 

maneira diferente, principalmente com as crianças, quer dizer, será que se de 

repente na escola esse menino não tivesse passado por alguma capacitação, uma 

oficina, alguma coisa, será que ele nesse momento não estaria melhor? Passaria 

por isso melhor? Eu acho que essa é a esperança na verdade pra gente. Depois 

dessa oficina acho que a gente vai sair daqui mais esperançosa em aprender 

alguma coisa”. (Nonoai I e II) 

 

 

De todas as fotos apresentadas na oficina, uma delas foi eleita pelo grupo como a mais 

significativa, sendo representada inicialmente pelo que se via na imagem: “O que fazer?” A 

imagem era de um profissional de saúde de braços cruzados sobreposta por um grande ponto 

de interrogação verde (Apêndice 5 – Nonoai I e II), que, ao final, foi interpretada da seguinte 

forma na fala de um participante:  

 

 
“O ponto de interrogação verde cria expectativa de que a dúvida do que fazer já e 

uma coisa que impulsiona a gente a pensar em o quê fazer, então essa foto sintetizou 

bem o espírito que aconteceu aqui nos debates na parte da manhã”. Ouro II. 
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            Foto eleita pelo grupo como a mais significativa da oficina “Por do Sol” (apêndice 5). 

 
 

A interação entre o grupo foi surpreendente, e a oficina fez tocar, sensibilizar e 

reacender a vontade de aprender e de agir, de trabalhar em equipe, de promover mudanças e 

trazer soluções. Foi uma experiência comovente e contagiante. 

A escolha do nome dessa oficina, “Por do Sol”, foi influenciada pela significação da 

carta redigida e lida pelo participante Laguna I e II, e pelas suas contribuições quanto às 

propostas de enfrentamento aos desastres. 

 

Oficina Baile das Águas 

 

A segunda oficina foi iniciada da mesma forma que a da manhã, com as apresentações, 

agradecimentos, leitura e assinaturas dos TCLE, e as orientações para a sua condução. 

A primeira foto a ser apresentada era de uma imagem com um riacho, onde as águas 

calmas corriam entre as pedras (Apêndice 5 – Resplendor I). O autor da foto fez uma 

apologia ao elemento “água”, onde falava sobre a importância da mesma para a manutenção 

da vida, da sensação de paz, de relaxamento, e de algo sereno que ela nos traz, e que por outro 

lado, ela também trouxe muito sofrimento, acabou com toda a estrutura do ser humano e foi 

capaz de causar muitas mortes. 

A partir da apresentação inicial de sua foto, o discurso do participante fez calar a 

oficina por alguns longos minutos, diante da tamanha desesperança que vinham subentendidas 

em suas palavras: 

 

 
- “A água quis mostrar pro ser humano que não tem nenhum poder nem  

autoridade, ela manda, a natureza manda. Quando ela quer falar todos têm que se 

calar, quando ela quer falar, e até hoje você vê que o ser se calou porque não 

conseguiu reconstruir nada e tudo que ela destruiu nunca vai se reconstruir nunca 
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mais, e ela vai reconstruir um outro mundo, a natureza vai se reconstruir de uma 

outra forma em outro lugar, o rio não vai seguir o seu caminho, ele vai construir um 

outro caminho pra ele né ,e é simplesmente isso, a água que limpa eu acho que 

trouxe muita sujeira também, e a gente precisa dela pra viver ,e sem dúvida 

nenhuma, ela vai voltar, sem dúvida nenhuma, com a mesma força, talvez até maior 

ainda, e ninguém está preparado pra enfrentar a natureza,e ninguém vai conseguir 

deter a natureza quando ela quiser falar, é só isso.” Resplendor I. 

 

 

Posteriormente a este depoimento, como profissional de saúde e como pesquisadora,  

iniciei uma fala para que pudéssemos refletir sobre a atuação da Estratégia de Saúde da 

Família inserida em uma área de risco para inundações, e da necessidade de pensarmos em 

propostas de enfrentamento no intuito de prevenir para reduzir possíveis danos e agravos para 

a saúde desta população que se encontra vulnerável, exposta. Segui, então, com a pergunta: 

“Como profissionais de saúde, como vocês trabalhariam; o que vocês propõem para 

enfrentarem isso?” O participante continuou, então, seu pensamento, dizendo que somente a 

união das pessoas, como já aconteceu em 2011 e 2012, será possível para se ajudarem, pois  

não se pode contar com o apoio de quem deveria apoiar, e a  reconstrução nunca mais 

acontecerá novamente, porque perderam-se vidas e essas perdas não têm como ser 

recuperadas.  

Ainda tentando tornar clara a intenção da oficina, recoloquei a pergunta: “Você acha 

que nós, profissionais da saúde, podemos fazer alguma coisa preventivamente?” E sua 

resposta foi breve: - “Não”. De forma um pouco espantada, perguntei: “Voce acha que não?!” 

E, de forma bastante indignada disse: “Nada, não. Bom, desculpe as palavras”(...). E 

continuou sua fala justificando a sua resposta: 

 

 
(...) “não acredito, eu acredito naquele profissional amoroso, como todos se 

levantaram, todos estavam ali com amor, todos, mas aqueles que não foram pra rua, 

aqueles que não viram o sofrimento, esses eu não acredito neles, e a minha resposta 

já vai ser dada daqui pra frente, eu não acredito naqueles homens que têm o poder 

da caneta, que ficaram atrás da mesa, eles eu não acredito porque eles não foram 

ver o sofrimento, eles foram pegar o sofrimento dessas pessoas e trazer em beneficio 

próprio, entendeu? Então pra essas pessoas do poder público da minha nação, eu 

tenho vergonha de quem estava à frente disso, eu tenho vergonha da administração 

do meu país, hoje está se gastando milhões com a Copa, e cadê o povo da enchente, 

esta aonde? Tá aonde? Ninguém fala neles, a mídia não deveria tá lá no Comary 

vendo os jogadores, deveria tá lá na casa das pessoas. Aonde tá o povo da 

enchente? Quantas casas poderiam ter sido feitas com esse dinheiro? Eu digo, o 

emocional da pessoa  nunca o dinheiro vai comprar a autoestima dessa pessoa, só 

Deus pode entrar no coração do homem e trazer esse alívio, mas nem todos vão 

conseguir chegar perto de Deus porque vão se revoltar consigo. Então me desculpe, 

eu não vejo nada que vocês possam fazer, o que poderia ser feito por vocês será 

feito novamente,  socorrer, tratar, os médicos vão estar ali como eu vi muitos 

médicos ali, todos vocês vão estar a postos como um soldado, amam a profissão, 

jurou honrar aquilo ali, vocês vão honrar o juramento de vocês, só que vocês são 

limitados como todos nós, e vocês não terão aquilo o que vocês precisam pra fazer 
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bem feito, um hospital descente, medicação. Aonde colocar esse povo todo?O povo 

vai pro chão”. Resplendor I. 

 

 

Desse discurso carregado de desalento e descrença, surgiram muitas falas e debates 

sobre as obrigações políticas, a corrupção clara e notória que chegou a afastar funcionários do 

governo (motivado pela cobrança e pelos protestos dos cidadãos), e que não fez questão de ser 

escondida nem diante de tanto sofrimento. Questões voltadas para a falta de estrutura dos 

serviços de saúde do município e de desesperança das pessoas também foram levantadas. 

Após esse momento, a participante que fez seu desabafo na oficina, pediu licença para se 

retirar dizendo precisar retornar para a UBSF, e saiu. 

Dando sequência à oficina, as fotos, sua representação e seus significados foram sendo 

apresentados por alguns participantes ao grupo, sendo aberto um grande debate coletivo.  

Participaram desta oficina 13 integrantes, 7 pertencentes à equipe II, sendo que destes, 

3 também atuam na equipe I, e 5 integrantes da equipe I.  A maior parte das apresentações de 

fotos foi de profissionais da equipe I – trabalhadores de saúde que não tiveram vivência em 

situações de desastres naturais. 

Essa oficina teve uma característica diferente da primeira, pois as falas eram 

carregadas de sentimentos latentes, de um sofrimento pelo próximo, de recordações e 

experiências pessoais no momento dos desastres, e, da exposição de inúmeras e incontáveis 

colocações de dificuldades para este enfrentamento. 

 Algumas propostas de enfrentamento foram trazidas, porém foi necessária uma 

intervenção maior pela pesquisadora e pesquisadora auxiliar para conduzir os pensamentos, as 

reflexões e as discussões a fim de realinhar aos objetivos do estudo.        

Foi percebida, uma maior dificuldade dos participantes em proporem formas de 

enfrentamento como profissionais de saúde, provavelmente em decorrência da não 

experimentação desta vivência, como destaca Ceccim (2004/2005): 

 
Não se contata o desconforto mediante aproximações discursivas externas. A 

vivência e/ou a reflexão sobre as práticas vividas é que podem produzir o contato 

com o desconforto e, depois, a disposição para produzir alternativas práticas e de 

conceitos, para enfrentar o desafio de produzir transformações. (CECCIM, 

2004/2005p165) 

  

 

 As contribuições dos participantes que também estiveram na oficina “Por do Sol”, 

foram essenciais para retornar ao foco e enriquecer as propostas trazidas. 

A primeira parte da oficina foi surpreendente e demonstrou o reflexo da realidade 

local, da desconsolação e da desesperação que banhou os afetados e os que cuidaram desses, 
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as comunidades, e a sociedade. A tragédia, como mencionavam os participantes, tornou-se 

indissociável do descaso político, da vantagem dos maoires sobre os menores, e da corrupção 

covarde frente à situação de fragilidade e de caos que tomaram conta do município. 

Como foto representativa desta oficina, foi eleita a que representava um boneco de 

papelão maior auxiliando o outro de tamanho menor a subir em um muro de pedra, a fim de 

ultrapassar um obstáculo (Aperibé I – Apêndice 5). 

 

  
                             Foto representativa da oficina “Baile das águas” (Apêndice 5). 

 

Finalizando, dois participantes parabenizaram a pesquisa e trouxeram colocações 

importantes sobre as suas reflexões, as transformações para a ação induzidas pela oficina, a 

importância das vivências neste processo, e as suas expectativas, demonstrando a potência da 

EPS e do recurso metodológico utilizado: 

 

 
 (...) “vou ser sincera, quando você fez a proposta pra gente, eu acho que não só eu, 

mas todo mundo achou chato. Mas agora a gente vê que não é nada disso, (...) a 

gente trouxe a foto, tá aqui falando (...) isso vai ter uma repercussão”. Laguna I e II. 

 

“Eu acho que esse seu trabalho foi muito sábio (...) em trazer essas falas em fazer 

seja essa reunião, esse questionamento, esse debate, porque assim quando a gente 

sofre, quando a gente tem essa marca (...) a gente pensa em ter alguma solução, 

geralmente a solução tem que vir de quem tá sofrendo, quem tá lá, quem sofreu, de 

quem tá lá escondidinho” (...). Estação I. 

 

(...) “por mais que a gente saiba que é muita dificuldade, mas, isso aqui realmente 

já deixa, me deixa com uma vontade de querer, pelo menos de tentar (...), 

independente de secretário ,se vai liberar, se vai ter medicação, se não vai ter, mas 

assim, deixa que tenha a ver com essa realidade, a esperança assim (...). Estação I. 

 

 

 

Nessas falas, um dos participantes elogia a forma com que a pesquisadora quis 

encontrar os resultados para o enfrentamento dos desastres naturais - vindo dos próprios 
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profissionais de saúde que atuam em uma área eminente de risco - dizendo se sentir muito 

satisfeito em perceber que, neste momento, os resultados são as vozes dos trabalhadores que 

estão lá, escondidos em suas localidades, que sabem das dificuldades pelas suas práticas, e 

que, em sua visão, é dessa forma que a condução e a solução para os problemas devem surgir, 

de cima para baixo, partindo da realidade. E ainda aponta, com muita propriedade, que é a 

partir dos desafios encontrados no dia a dia e sentidos, que se desperta a vontade e a 

necessidade para a ação.  

Ancorando esse depoimento no pensamento de Ceccim (2004/2005), o mesmo afirma 

que a adesão dos trabalhadores aos processos de mudança no cotidiano só é efetivada pela 

aprendizagem significativa, partindo do reconhecimento de que os serviços de saúde são 

organizações complexas. 

A “vontade”, trazida na fala da participante, demonstra sua implicação nesse processo, 

a qual Merhy (2004/2005), afirma ser a cerne de um grande desafio para a objetivação da 

EPS. Quando um trabalhador produz autointerrogação no agir produtor do cuidado e coloca-

se ético-politicamente em discussão no plano individual, coletivo e do trabalho, e sua alma é 

atingida, este se dispõem em seu trabalho vivo em ato, como força produtiva do agir em 

saúde. 

Diante dos preceitos de Ceccim e Merhy, quanto à importância do lugar do trabalhador 

como protagonista efetivo neste processo, pôde-se dizer que a EPS, neste momento, 

conseguiu atingir seu objetivo (MERHY, 2004/2005). 

“Baile das Águas”, como foi nomeada a oficina, fez relação ao depoimento 

emocionante e chocante de um participante que tentou iniciar pela água a imensidão de seus 

sentimentos de desconsolação e de dor pelos que ainda estão, e pelos que já se foram. 

 

5.2 CATEGORIZAÇÕES DOS DADOS DAS OFICINAS DE FOTOS 

 

As categorias que seguem se referem às análises feitas a partir dos fragmentos 

selecionados das falas dos participantes – Apêndice 6 - (retirados do Corpus - transcrições na 

íntegra das gravações em áudio) nas duas oficinas realizadas, Por do Sol e Baile das Águas.  

 

5.2.1 O enfrentamento dos desastres naturais pelas equipes de Saúde da Família 

 

A análise desta categoria teve como base os índices determinados pelo estudo: 
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Propostas – estratégias para o enfrentamento das tragédias naturais; Dificuldades – 

empecilhos ou entraves; e Parcerias - o que ou quem facilita. 

Essa fase da pesquisa me possibilitou conhecer as diferentes formas de enfrentamento 

dos desastres naturais propostas pelos profissionais da atenção básica a fim de reduzirem os 

danos e agravos à saúde das populações expostas, além do que consideram facilitar ou 

dificultar esse processo. 

A análise das transcrições das oficinas revelou as seguintes formas de enfrentamento 

aos desastres naturais propostas pelos participantes do estudo, separadas em quatro 

subcategorias: a) Necessidade de parcerias com diversos serviços e setores, incluindo a 

comunidade, para que seja feito um planejamento; b) Adoção de medidas preventivas; c) A 

necessidade de liderança, tanto para organizar as funções da equipe de saúde, quanto para 

orientar a comunidade; e d) Recursos teóricos e técnicos para os profissionais. 

 

Quadro 20 Subcategorias da categoria: O enfrentamento dos desastres naturais pelas ESF 

 

CATEGORIA 

O enfrentamento dos desastres naturais pelas equipes de 

saúde da família 

          

 

         SUBCATEGORIAS 

 

a) Necessidade de parcerias com diversos serviços e 

setores, incluindo a comunidade, para que seja feito um 

planejamento 

     

Propostas apresentadas pelos 

profissionais 

 

b) Adoção de medidas preventivas 

 c) A necessidade de liderança, tanto para organizar as 

funções da equipe de saúde, quanto para orientar a 

comunidade 

    d) Recursos teóricos e técnicos para os profissionais 

 

A proposta Necessidade de parcerias com diversos serviços e setores, incluindo a 

comunidade, para que seja feito um planejamento, foi a mais explicitada entre os 

participantes da pesquisa nas duas oficinas, como demonstrado nas falas de alguns deles: 

 

 
“E aí minha proposta diante disso tudo seriam formações de comissões em cada 

bairro que tivesse uma UBSF (...) seriam comissões de trabalho, envolvendo 

diversos setores, incluindo desde a gestão até o usuário.  E ai eu pensei numa 

proposta que de repente envolveria pessoas responsáveis por cada serviço, então 

uma pessoa da defesa civil, uma pessoa do desenvolvimento social, uma pessoa da 

educação, um gestor da saúde (...), tinha que estar a vigilância e os membros da 

equipe de saúde da família, pelo menos delegar alguns ali que vão liderar isso, e se 

houver conselho gestor, a associação de moradores e os usuários nessa comissão 

pra fazer o trabalho na visão de cada um” (...).Cristal II – Oficina Por do Sol. 

 

(...) “me juntar com várias áreas, a união faz a força. Saúde, educação, 
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comunidade, todos os órgãos integrados para um bem comum, ajudar o próximo, 

acolher, procurar abrigo, organizar funções, muitos querem ajudar, mas sem 

organização acabam atrapalhando.” Laguna I e II – Oficina Por do Sol. 

 

(...)“se tiver um conselho gestor (...) igreja, escola, enfim, coisas assim de 

referência, que a gente possa também juntar esses elos (...). A gente tem que pensar 

nisso, dentro da comunidade juntar esses segmentos”. Viana I – Oficina Por do Sol. 

 

(...) “se a gente conseguisse a organização do posto, defesa civil, ponto de apoio, 

tanto que teria mais a comunidade, mais ou menos uma coisa esquematizada”.Se eu 

pudesse sair avisando, ah ponto de apoio é a escola (...) Entendeu? As pessoas já 

saberiam o que seria melhor”(...). Italva I – Oficina Baile das Águas 

 

 

Para Freitas e Ximenes (2012), o universo de respostas e ações do setor saúde exigem 

planejamento e cooperação com outros setores governamentais como defesa civil, meio 

ambiente, forças armadas, agriciultura, comunicação, transportes e polícia, de forma conjunta 

e coordenada através de um centro de controle de operações. Os diferentes níveis municipais, 

estaduais e federais também devem estar envolvidos, além de contarem com empresas 

privadas como transportes e comunicação e organizações nãogovernamentais para prevenção 

e mitigação dos impactos das enchentes, assim como na assistência e no  cuidado aos 

afetados. 

Torna-se necessário a organização e a coordenação com vários agentes nacionais nas 

diversas fases do ciclo dos desastres, incluindo a saúde e o meio ambiente, com setores de 

abastecimento de água, alimentos, evacuação de excrementos, vigilância e contorle ambiental, 

moradia saudável e mudança climática. É preciso elaborar planos contra várias ameaças com 

enfoque integral baseado na pessoa, na família e na comunidade, e que considerem a 

participação de todas as instituições como Defesa Civil, Bombeiros, Cruz Vermelha, diversos 

setores da saúde, educação, entre outros, com definições de suas atribuições e 

responsabilidades, estabelecimento de protocolos de atuação e realização de simulações para a 

integração dos envolvidos e a avaliação da funcionalidade. (OPAS, 2011). 

A Estratégia de Saúde da Família é um importante meio de vinculação entre a 

comunidade, os profissionais de saúde, o departamento de atenção básica do município, a 

vigilância em saúde, outros setores da saúde, além das outras secretarias como a de Educação, 

Meio Ambiente, Defesa Civil e Desenvolvimento Social, favorecendo a intersetorialidade, o 

que possibilita tornar viáveis planos de ação para o enfrenatamento dos desastres naturais em 

nível local, se houver envolvimento, conscientização, vontade e comprometimento político 

para este fim. 

O apoio apareceu na fala de alguns integrantes, onde afirmavam que o setor saúde faz 

parte desse processo de enfrentamento dos desastres, porém, sem apoio aos profissionais de 
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saúde, pelos outros serviços e setores, não se tem uma boa estrutura para o êxito das ações.  

 

 
“O profissional de saúde é muito importante, porém sozinhos não podemos muita 

coisa, precisamos apoiar e sermos apoiados e unidos com todos diante de situações 

calamitosas”. Laguna I e II – Oficina Por do Sol. 

 

 

 

A dificuldade do trabalho articulado entre a Defesa Civil e a equipe de saúde local 

para o enfrentamento de desastres foi exposta como segue: 

 

 
“Eu acho que plano até tem, o problema é que não funciona. Começa e depois não 

se dá continuidade, tipo, na época nós tivemos um curso da Defesa Civil. A Defesa 

Civil fez um curso com os agentes comunitários, e eles falavam: vocês vão receber 

um aparelho com as informações do tempo porque agora vamos analisar e se tiver 

uma chuva para vir vocês vão receber dentro algumas horas antes, uma mensagem 

para poder avisar a comunidade. Vai receber uma mensagem no celular. Pegaram o 

número do celular da gente e a gente nunca recebeu aparelho, nunca recebemos 

mensagem. Nunca mais teve nada, não se deu continuidade ao trabalho”. Laguna I 

e II – Oficina Por do Sol. 

 

 

 

Diante do índice parcerias - o que ou quem facilita -, foi posto em debate a parceria da 

Defesa Civil nesse processo intersetorial com o setor saúde nas áreas de risco para os 

desastres naturais: 

 
 

(...) “depois que aconteceu essa enchente, em alguns postos de saúde foi trabalhado 

pra que tivesse todo o cuidado quando a sirene tocasse, e iam avisar em questão 

assim de clima, quando mudasse radicalmente, que já estaria avisando o pessoal 

pra todo mundo da comunidade já ser avisado”(...). Italva I – Oficina Baile das 

Águas 

 

 

Uma questão essencial para a prevenção aos desastres é a capacidade de produzir e 

disseminar, de modo articulado, informações para o alerta antecipado que permitam atuar de 

modo integrado no tipo de desastre que se caracteriza pela sazonalidade. Devem ser 

envolvidas tanto informações climáticas e metereológicas, como sistemas de monitoramento e 

vigilância das enchentes, com objetivo de propiciar melhor preparação das ações e respostas 

de saúde pública. (FREITAS e  XIMENES, 2012) 

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, instituída em 2012, com o 

objetivo de reduzir os riscos de desastres no país, define a necessidade de integração com 

outros setores e políticas como a territorial, de desenvolvimento urbano, de saúde, meio 

ambiente, mudanças climáticas, infraestrutura, educação, recursos hídricos, geologia, ciência 
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e tecnologia, entre outras políticas setoriais, a fim de promover o desenvolvimento sustentável 

e tornar aplicáveis seus princípios e diretrizes. (BRASIL, 2012) 

A adoção de medidas preventivas, entre a equipe de saúde da família e a comunidade, 

foi a segunda proposta mais colocada entre os participantes do estudo. A formulação de planos 

de ação e de estratégias de enfrentamento das tragédias, entre os profissionais da atenção 

básica e a comunidade, foi bastante enfatizada como uma necessidade, a fim de sensibilizar a 

população e conseguir promover os cuidados e a prevenção das doenças em conjunto com a 

comunidade.  

 

 
(...) “eu acho que o pensamento da gente de trabalhar na prevenção é o que torna 

os profissionais mais seguros na hora de agirem num evento desses (...) preparando 

junto com a comunidade uma ação preventiva” (...). Cristal II - Oficina Por do sol. 

 

“Estes folhetos explicativos quanto ao consumo da água com as enchentes, que deve 

ser mais divulgados” (...). Com estes panfletos acho que as pessoas deveriam ser 

orientadas  antes” (...). Taió II – Oficina Por do Sol. 

 

 

Para a prevenção dos riscos e minimização dos danos, é importante envolver as 

comunidades na preparação para os desastres - nas casas, nas escolas e nos locais de trabalho -

, para o sistema de alerta quanto às evacuações, rotas de fugas e zonas de enchente, e para 

para qualquer outro tipo de informação necessária como não dirigir carros e motos em áreas 

inundadas. Também é imprescindível que a população seja informada sobre os progressos nas 

ações de mitigação das consequências das enchentes, seja pelos órgãos governamentais ou por 

grupos voluntários. (FREITAS e XIMENES, 2012) 

Para serem trabalhados assuntos específicos junto à população, podem ser utilizados 

panfletos, alto-falantes, materiais informativos e didáticos, além dos meios de comunicação 

em massa. 

Segundo a Organização Panamericana de Saúde (2011), é preciso trabalhar em escalas 

cada vez menores para contar com dados que permitam a tomada de decisões concretas em 

nível local, pois a melhor maneira de pensar no global é atuar localmente. 

Diante da PNPDEC (Brasil, 2012), as ações de prevenção para a redução dos riscos de 

desastres no país são prioritárias e devem contar com a participação da sociedade civil. Dentre 

os objetivos dessa política quanto à prevenção estão: desenvolver consciência nacional acerca 

dos riscos de desastres existentes; orientar as comunidades a adotarem comportamentos 

adequados de prevenção e de resposta em situação de desastre e promover a autoproteção; 

estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e hospitais situados 
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em área de risco; além de produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de 

desastres naturais. A PNPDEC também aponta os Núcleos Comunitários de Defesa Civil – 

NUDEC como os elos mais importantes do Sistema nacional de Defesa Civil com as 

comunidades, uma vez que incentivam a participação popular, ampliam a percepção de riscos 

e reduzem a vulnerabilidade das populações diante dos desastres naturais. 

O Plano Nacional de Resposta às Emergências em Saúde Pública, publicado em 2013 

pelo Ministério da Saúde, com atuação da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), prioriza 

o emprego urgente de medidas de prevenção e contenção de riscos, danos ou agravos à saúde 

em situações de desastres e considera a gestão de risco uma competência de caráter 

multisetorial e contínuo, que requer uma articulação horizontal e transversal no âmbito do 

SUS, em parceria com outros atores e, em especial, com os órgãos da defesa civil (BRASIL, 

2013b). 

Questões como a sensibilização da população para mobilização da comunidade em 

prol da prevenção são fundamentais para que possam ser colocadas na prática ações em 

conjuntas com a equipe de Saúde da Família, reduzindo assim os danos e agravos à saúde na 

pós-enchente. Ainda em Freitas e Ximenes (2012), a concientização e a sensibilização pública 

não podem ser dissociadas de processos diretamente orientados pelo setor saúde. 

Propostas de sensibilização da comunidade para a prevenção também não deixaram de 

ser explicitadas nas oficinas, vindo acompanhadas das falas de alguns participantes quando o 

assunto geral era sobre a prevenção nas situações de desastres naturais, sendo utilizadas por 

outros dois integrantes as palavras: “incômodo” e “sacudir” com a denotação de sensibilizar. 

 

 
(...) “montar uma estratégia de enfrentamento de tragédias (...). Então vamos criar 

uma estratégia, aí vamos mobilizar o povo, sensibilizar a eles da necessidade de ter 

o cuidado da prevenção de doenças” Laguna I e II - Oficina Por do sol. 

 

 

“Eu acho que a gente tem que incomodar a comunidade. O incômodo, chegar na 

comunidade, eu acho que vai fazer eles realmente enxergarem a força, o poder que 

eles têm”.  Estação I – Oficina Baile das Águas. 

 

 

“Temos que sacudir então Vargem Grande inteira”. Chapecó I e II - Oficina Baile 

das Águas. 

 

 

Uma parceria potencial para os planejamentos preventivos junto à comunidade foi 

trazida na fala de um participante: 
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“eu acho que tem que ter esse vínculo, esse elo entre essas partes, escola, 

Associação de Moradores e o Conselho Gestor, isso tem que estar tudo muito bem 

entrelaçado pra gente poder fazer um trabalho legal, se não a gente não consegue”. 

Laguna I e II - - Oficina Por do sol. 

 

 

Ainda em prevenção, um participante fez uma proposta a partir das leis: 

 

 
(...) “nenhuma construção pode ser feita perto de qualquer tipo de riacho, pelo 

menos a 15, 20 metros (...) então, acho que uma medida preventiva seria você usar a 

lei (...). Areal I - Oficina Baile das Águas. 

 

 

A experiência sobre desastres recentes no Brasil, que atingiram os Estados de Santa 

Catarina (2008, 135 óbitos), Alagoas e Pernambuco (2010, 50 óbitos) e Região Serrana do 

Rio de Janeiro (2011, 918 óbitos), apontam que as ações de prevenção devem combinar 

medidas intersetoriais sobre uso e ocupação do solo. Isso envolve medidas de fiscalização 

sobre a ocupação das margens dos rios - preservando as áreas de proteção permanente e as 

unidades de conservação -, e a implementação de políticas de gestão de ocupação das áreas 

urbanas e das margens dos rios combinadas com as políticas de habitação - evitando 

construções inadequadas próximas aos rios e às áreas de encosta, drenagem e dragagens de 

rios, coleta e disposição adequada de resíduos e entulhos, reflorestamento e revitalização dos 

cursos das águas. (FREITAS e  XIMENES, 2012). 

Diante desta ausência fiscalizatória, foi observada uma dificuldade que se torna um 

grande entrave, quando se trata do enfrentamente dos desastres, pela recorrência em que 

acontece: 

 

 

 “Essa semana tava passando e vão construir mais ali, estavam colocando tijolo, 

cimento, construindo mais coisa, essa parte da ponte do lado de cá (...) não dá para 

entender (...) vai bloquear a saída do igarapé ali” (...). Areal I – Oficina Baile das 

Águas. 

 

 

Estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista a 

conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana; 

combater a ocupação de áreas ambientais vulneráveis e de risco; e promover a realocação da 

população residente nessas áreas; além de estimular iniciativas que resultem na destinação de 

moradia em local seguro, são alguns objetivos da PNPDEC a fim de reduzir os riscos de 

desastres naturais oriundos das ocupações irregulares do solo e das as suas consequências 

sobre essa população alvo. (BRASIL, 2012a). 

A necessidade de liderança, tanto para organizar as funções da equipe de saúde, 
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quanto para orientar a comunidade, foi apontada na oficina Por do Sol, principalmente por 

alguns trabalhadores que vivenciaram o desastre natural de 2012, e justificada  pela falta de 

participação da gestão e pela ausência de uma referência, de um departamento que pudesse  

auxiliar e informar quanto à operacionalização das ações para o setor saúde.  

 

 
(...)“é mais orientação e saber o que fazer nessas horas, de repente se organizarem 

as comunidades para terem uma referencia quando começar a chover muito e o rio 

encher, ter telefones de contatos: -Aqui, você pode ligar para tal lugar (...). “Você 

vai para tal igreja,(...) Então a pessoa tem para onde ir” (...). Pancas II – Oficina 

Por do Sol. 

 

(...) “tinha que ter uma  certa liderança em relação a isto. A importância de uma 

liderança”. Sardoá I - Oficina Por do Sol. 

 

(...) “teria que ter um contato com um superior, com quem estive organizando. É, um 

telefone do superior para dizer o que fazer numa hora dessa”. Derrubadas II- 

Oficina Por do Sol. 

 

 

Como citado anteriormente, faz-se necessário um planejamento de ações conjuntas e 

coordenadas envolvendo outros setores, onde se torna importante a existência de um centro de 

controle de operações para guiar e organizar as tarefas e as funções diante de episódios de 

desastres. Dessa forma, a intensificação das ações de vigilância em saúde, de modo a 

subsidiar as ações emergenciais de controle e prevenção, assim como de tratamento e 

recuperação da saúde, se tornaa imprescindível. 

O Plano Nacional de Respostas às Emergências em Saúde Pública (Brasil, 2014) foi 

estruturado tendo como princípio a utilização de um sistema de coordenação e controle, por 

meio da atuação da SVS, com competência na organização e no comando da preparação e da 

resposta das ações nas emergências em saúde pública. O Plano tem como objetivos: permitir a 

interlocução de forma coordenada com outras áreas do setor saúde e com órgãos 

intersetoriais, a fim de garantir uma resposta eficiente e eficaz; identificar as funções e 

responsabilidades das diferentes áreas do setor saúde durante uma emergência em saúde 

pública; estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos comuns para a resposta às 

emergências; e adotar o sistema de Comando de Operações (SCO) e o centro de Operações de 

Emergências em Saúde (COES) como ferramentas para a gestão e a coordenação da resposta, 

principalmente em eventos de grande amplitude em nível nacional. 

Muitas dificuldades e empecilhos para a ação, na vivência desses profissionais, foram 

decorrentes da falta de um plano que delegasse funções e que organizasse o trabalho. 
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(...) “as pessoas não sabiam o que fazer, não só aqui no posto (...) eram informações 

desencontradas (...) não teve aquela organização, você vai pra lá, você pega o carro 

e vai buscar (...) foi uma coisa muito desorganizada”. Derrubadas II - Oficina Por 

do sol. 

 

(...) “Eu acho que numa situação dessas, existe muita ação distorcida, muitas 

informações que não são pertinentes, não existe uma comunicação ou um meio de 

comunicação digamos único, que diga faça isso, cada um diz uma coisa, cada um 

dá uma informação, às vezes informações exageradas, informações equivocadas, a 

gente não tem noção de em quem acreditar”. Ouro II - Oficina Por do sol. 

 

 

De acordo com o Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública (BRASIL, 

2014), algumas ações são necessárias para a organização da capacidade de resposta aos 

desastres, como:  

 

 
Identificação dos níveis de autoridade, monitoramento e decisão que podem 

participar na resposta a um evento de emergência; Identificação das 

responsabilidades específicas das áreas técnicas da estrutura funcional da Secretaria 

de Vigilância em Saúde; Estabelecimento de mecanismos de coordenação, entre os 

atores envolvidos na resposta a emergência em saúde pública; Elaboração de 

protocolos específicos de ação para a gestão de emergências visando definir funções 

e responsabilidades dos profissionais de saúde, bem como o deslocamento de 

recursos materiais; e o estabelecimento de lista de contatos para a localização, em 

tempo oportuno, dos setores internos e externos, envolvidos na resposta. (BRASIL, 

2014, p.12) 

 

 

  Recursos teóricos e técnicos para os profissionais de saúde foram propostos como 

forma de aporte de informações específicas para o preparo destes trabalhadores frente às 

situações de desastres: 

 

 
(...) “oferecer aos profissionais que tratam das famílias danificadas pelas tragédias, 

recursos teóricos, técnicos. Taió II – Oficina Por do Sol. 

 

 

 

A capacitação dos profissionais envolvidos na resposta às emergências em saúde, de 

acordo com as funções e responsabilidades que irão desempenhar, é considerada uma das 

ações necessárias para a organização da capacidade de resposta aos desastres. A execução de 

exercícios e simulações periódicas com complexidade variada e a revisão frequente dos 

protocolos e procedimentos, diante dos resultados dos eventos reais ou simulados, também se 

tornam essenciais para o sucesso da resposta, segundo o Plano de Resposta às Emergências 

em Saúde Pública.  (BRASIL, 2014).  

A Pesquisa de experiências exitosas, como um suporte para orientação dos 

profissionais e para formulação e implantação de um plano local, foi muito bem colocada por 
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um participante como uma forma de embasar, com recursos teóricos, o planejamento a ser 

formulado tendo como base um já existente, e que já tenha sido colocado em prática com bons 

resultados de enfrentamento. 

 

 
“Primeiro a gente tem que pesquisar o que foi feito em outros lugares, o que deu 

certo, o que pode ser implantado aqui também, o que vai dar certo se por acaso 

acontecer. A gente tem que ter essa união aqui entre a gente, entre a comunidade. E 

dando certo aqui a gente passa para outras comunidades, para outras equipes 

implantarem também, acho que tem que ser um trabalho assim entre a gente” (...). 

Laguna I e II – Oficina Por do Sol. 

 

 

Segundo Freitas e Ximenes (2012), informações e relatos de experiências de uma 

localidade podem servir para conscientizar, sensibilizar e treinar profissionais de outras 

regiões que vivenciaram problemas similares, como experiências relacionadas aos primeiros 

socorros e a prevenção de doenças relativas às enchentes. 

A PNPDEC apresenta, como uma de suas diretrizes, a formulação de planejamento 

com base em pesquisas e estudos sobre áreas de risco e incidência de desastres no território 

nacional, e como um de seus objetivos, promover a identificação e avaliação das ameaças, 

suscetibilidades e vulnerabilidades aos desastres com o intuito de evitar ou reduzir suas 

ocorrências. (BRASIL, 2012). 

  A falta de conhecimento específico, em situações de desatres, foi detectada como um 

entreve e um obstáculo para a execussão das ações do pessoal da saúde. 

 

 
“A gente não tinha preparação nenhuma (...). Nós tivemos duas catástrofes 

horrorosas, nós trabalhamos e depois dela a gente ainda continuou no posto várias 

vezes e nós não tivemos nada, nada, nada, nada, nem treinamento, nada”. 

Derrubadas II - Oficina Por do sol. 

 

 

5.2.2 A EPS como dispositivo para o enfrentamento dos desastres naturais. 

 

A análise dessa categoria teve como base o índice momentos de trocas, de rodas de 

conversa e diálogo: capacitação, motivação e aprendizagem para o enfrentamento das 

tragédias. 

Durante as oficinas, muitas propostas voltadas à EPS foram feitas para o 

enfrentamento dos desastres pelos profissionais de saúde, entre elas rodas de conversa, 

momentos para a partilha e a troca de experiências a fim de encontrarem soluções para a ação. 
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(...) “a proposta que eu trago, fala exatamente da partilha, da troca, não só de 

sentimentos mas,  de experiências e propostas que podem surgir em uma roda, de 

alguém que tenha uma ideia de agir em determinado momento”(...). Ouro II – 

Oficina Por do Sol. 
“Eu já participei da roda (...) é um momento muito interessante porque as pessoas 

falam (...). A proposta é a pessoa falar sobre o momento dela e ela mesma procurar 

a solução dentro dela, “Como você enfrentou isso? É um momento bem  

interessante”. Pancas II – Oficina Por do Sol. 

 

 

Para Cardoso (2012), o método da Roda (Método Paideia) consiste em 

estabelecer espaços coletivos de ofertas e demandas, que submetidos à análise cotidiana, se 

transformam em tarefas, projetos e ações, e pode ser definido como:  

 

 
“um método crítico à racionalidade gerencial hegemônica propondo uma 

reconstrução operacional dos modos para fazer-se a co-gestão de instituições e para 

a constituição de sujeitos com a capacidade de análise e de 

intervenção”.(CARDOSO, 2012, p. 21) 

 

 

O método da Roda para o mesmo autor, parte da suposição de que a produção de uma 

obra é um trabalho de um coletivo pela interação dos sujeitos com o mundo e entre si, com a 

intenção de ativar a produção da subjetividade, potencializar a autonomia e o protagonismo 

dos indivíduos de forma a ampliar suas capacidades de análise e de intervenção. 

O interessante das propostas vindas dos participantes, de partilha e de trocas de 

experiências em roda, foi que elas surgiram em uma oficina de fotos com a utilização da EPS, 

onde os membrosestavam dispostos em roda e faziam exatamente o mesmo movimento que 

propuseram: trocaram ideias, partilharam experiências e vivências e tiveram profundos 

momentos de reflexão a fim de pensarem em outras formas de trabalho e de novas práticas 

para a ação. 

Partindo do princípio da EPS, a aprendizagem significativa se faz necessária e deve ser 

originada a partir da problematização da realidade dos serviços e das necessidades da 

população para que gere transformações individuais e mudanças nas práticas de trabalho. 

 

 

(...) “na realidade, eu acho que planejamento tem que começar a partir das pessoas 

que viveram o problema, aí você tem a total significação real do problema, onde 

agir” (...). Ouro II – Oficina Por do Sol. 

 
 

Segundo Ceccim (2005), a aprendizagem significativa é implicada com a porosidade 

do ensino à realidade mutável e mutante das ações e dos serviços de saúde, com a introdução 
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de mecanismos, espaços e temas que gerem auatoanálise, autogestão e mudança institucional, 

e com a introdução de práticas profissionais que gerem processos de pensamento e de 

experimentação. 

Alguns participantes trouxeram, em suas falas, a necessidade de capacitação para os 

profissionais de saúde, para que elespossam reproduzir entre a população esses ensinamentos 

promovendo saúde e prevenindo os agravos frente aos desastres, como segue: 

 

 
“Por isto falei sobre a capacitação dos profissionais de saúde, para que eles 

possam orientar melhor a população contra os riscos à população. Que são as 

coisas que vem pós-tragédia, que são as doenças que podem ser evitadas e 

orientadas para ter os cuidados básicos”. Taió II – Oficina Por do Sol. 

 

“Então, há sempre pessoas que precisam ser orientadas, capacitadas, orientar o 

contato que ela não deve ter com aquela lama, usar o uso de botas” (...). Taió II – 

Oficina Por do Sol. 

 

“A capacitação dos profissionais (...) sensibilizar a eles da necessidade de ter o 

cuidado da prevenção de doenças(...). O PSF está inserido na comunidade, se o PSF 

está inserido na comunidade a gente tem que tentar fazer, tentar traçar uma 

estratégia entre a gente, entre posto, entre escola que está dentro da comunidade, 

entre os líderes da comunidade, entendeu. O que aconteceu? O que a gente vai 

fazer? Qual o primeiro passo?” Laguna I e II - Oficina Por do Sol. 

 

 

Atualmente tem-se dado maior importância à configuração das práticas educativas 

como dispositivos de análise das experiências locais, de organização das ações em rede, de 

possibilidades de integração entre formação, mudanças na gestão e nas práticas de atenção à 

saúde, fortalecimento da participação popular e valorização dos saberes locais (CECCIM, 

2004/2005). 

Para Freitas e Ximenes (2012), há um consenso que a educação em saúde para os 

desastres deve ser um tema desenvolvido, principalmente para as comunidades que se 

encontram sob risco de enchentes ou grupos vulneráveis, tanto sobre como lidar com esses 

eventos em programas de comunicação, alertas e evacuações, e seus riscos, como sobre a 

recuperação após os mesmos, fortalecendo a capacidade de resiliência. Os programas de 

educação em saúde para desastres podem ser de médio e longoprazo, permitindo construir 

mapas mentais que auxiliem no planejamento preventivo e de emergência nas comunidades, 

ou de curto prazo, realizados durante ou após o evento. Para os mesmos autores, a 

sensibilização pública e a conscientização são indissociáveis do processo de educação em 

desastres. 

Quanto às formas de aprender e ensinar, Ceccim (2005) apresenta a EPS como uma 

das mais nobres metas pela saúde coletiva no Brasil por tornar a rede pública de saúde uma 
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rede de ensino-aprendizagem no exercício do trabalho, e diz que a disseminação de seu 

conceito serve para dimensionar essa tarefa na ampla intimidade e intercessão entre a 

educação e a atenção na área dos saberes e das práticas de saúde. 

Para os participantes do estudo, existia uma enorme perspectiva de aprendizagem na 

oficina de fotos. Foi percebido muita vontade pela busca do conhecimento como uma forma 

de esperança para a transformações do processo de trabalho diante dos desastres, como uma 

forma de estímulo e mobilização da equipe e de um preparo adequado para a ação. 

 

 
(...) “estou aqui (...) que é para ter um preparo melhor, que se acontecer novamente 

estar melhor preparada, melhor estruturada, da outra vez que aconteceu ninguém 

sabia o que fazer, todo mundo ficou perdido e a partir desta oficina espero a gente 

consiga se preparar um pouco”. Laguna I e II - Oficina Por do Sol. 

 

“venho com a expectativa de preparo, poder estar mais preparada” (...). Nonoai I e 

II - Oficina Por do Sol. 

(...) “estou aqui para aprender, né (...) poder aprender e poder ajudar também os 

clientes (...) se vier a acontecer a gente poder dar um apoio melhor”. Chapecó I e II 

- Oficina Por do Sol. 

(...) “estou particpando para ter mais conhecimento e, para se tiver novas 

catasfofres estar mais preparada” (...). Içara I - Oficina Baile das Águas. 

 

 

Ainda em Ceccim (2005), colocar a EPS como uma das prioridades para o SUS pôs 

em nova evidência o trabalho da saúde como um trabalho que requer: profissionais que 

aprendam a aprender, intensa permeabilidade ao controle social, compromissos de gestão com 

a integralidade, desenvolvimento de si e dos coletivos, além da implicação com as práticas 

concretas de cuidado no ensino e na produção do conhecimento. 

Para ter-se a EPS é preciso ser sujeito assujeitado dos modelos hegemônicos que se 

encaixam em modelos prévios de ser profissional, ser capaz de abrir fronteiras e 

desrritorializar grades de comportamento ou de gestão do processo de trabalho, e deixar de ser 

o sujeito que vinha sendo para se permitir e produzir processos de mudança. 

A EPS torna válida qualquer mecanismo e espaço que seja capaz de gerar disruptura 

com instituídos, fórmulas ou modelos, e que faça desaprender o sujeito que somos para 

sermos produção de subjetividade em uma permanente produção (CECCIM, 2004/2005).   

As oficinas de fotos potencializaram a EPS e fizeram tornar vivo o processo de 

enfrentamento dos desastres naturais, tornando os momentos de encontro em ricos espaços de 

aprendizagem, significação, e mobilização interna e em equipe para o trabalho. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Diante de tantas dificuldades encontradas e expostas pelos participantes da pesquisa 

para o enfrentamento dos desastres naturais, durante as oficinas de fotos, as propostas foram 

surgindo à medida que a EPS começava a se entranhar, se emaranhar e fazer produzir 

sentidos, reflexões de si e em equipe, a ecoar, a tocar e a modificar. O desenvolvimento desse 

movimento foi crescente, ascendente e se tornava mais intenso a cada fala, a cada acréscimo 

de pensamento e de construção, tornando clara a potência desse dispositivo pelo coletivo. 

Inicialmente tomando conta das oficinas, as dificuldades para o enfrentamento dos 

desastres naturais pelos profissionais da atenção básica eram soberanas, vinham carregadas de 

sofrimento e desesperança e eram ancoradas na falta de vontade política; na ausência de um 

plano estratégico de ação que contasse com lideranças e a organização de funções para o 

enfrenatmento dos desastres; da não existência da intersetorialidade envolvendo todos os 

setores necessários para a atuação conjunta diante desses eventos; da falta de capacitação, de 

momentos de conversa e trocas de experiências; e de recursos teóricos e técnicos a fim de 

prepararem adequadamente esses trabalhadores. 

Com a propagação da EPS, propostas foram aflorando, aperfeiçoando-se e 

constituindo-se na necessidade de parcerias com diversos serviços e setores, incluindo a 

comunidade, para que surja um planejamento; na adoção de medidas preventivas; na 

necessidade de liderança tanto para organizar as funções da equipe de saúde quanto para 

orientar a comunidade; e em recursos teóricos e técnicos para os profissionais a fim de torná-

los mais preparados para a ação. 

Algumas facilidades para o enfrentamento dos desastres naturais pelos trabalhadores 

de saúde, relacionadas com parcerias, começaram a ser enxergadas como: a disponibilidade 

da própria comunidade para ajudar durante e após esses eventos; a vontade do profissional de 

saúde em atuar junto à comunidade; e a importância de um elo entre o PSF, a Associação de 

Moradores, o Conselho Gestor, e alguns dispositivos da comunidade como as igrejas e as 

escolas que abrem suas portas sempre que necessário para acolher e abrigar os desalojados e 

os desabrigados. A instalação dos sistemas de alarme em algumas comunidades, como forma 

de prevenção, também foi citada como um importante aliado entre a Defesa Civil, os 

profissionais de saúde e as comunidades. 

A EPS, neste estudo, demonstrou grande potência e influência como dispositivo 

indutor da construção de estratégias de enfrentamento dos desastres naturais pelas equipes de 

Saúde da Família, pois instigou, permitiu e facilitou a expressão das subjetividades dos 
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sujeitos, fazendo com que eles refletissem sobre as próprias práticas e propusessem novas 

formas de trabalho indo ao encontro com as premissas e objetivos da PNEPS. 

O recurso metodológico da oficina de fotos permitiu potencializar o propósito da EPS, 

desencadeando mecanismos de produção de subjetividades, gerando autoanálise, autogestão, 

implicação, pensamento e afetividade – experimentação. Os sujeitos do estudo doaram-se à 

oficina, envolveram-se, autorinterrogaram-se, discutiram, dividiram e somaram por um 

mesmo fim. Buscaram no individual e no coletivo  respostas para as suas inquietações, e 

mobilizaram uns aos outros para a transformação do que são, em algo que desejam ser. E mais 

do que os resultados da pesquisa, esses espaços foram capazes de devolver, reacender ou fazer 

surgir o poder de agir desses trabalhadores que se viam como excluídos de uma situação ao 

qual estão completamente imersos e implicados. 

 O que ficou desde o primeiro encontro com os profissionais envolvidos, e não se 

espera ter fim, vai ao encontro do pensamento de Ceccim: 

 

 
Se somos atores vivos das cenas de formação e trabalho (produtos e produtores das 

cenas em ato), os eventos em cena nos produzem diferença, nos afetam, nos 

modificam, produzindo abalos em nosso “ser sujeito”, colocando-nos em 

permanente produção. O permanente é o aqui-e-agora,  diante de problemas reais, 

pessoas reais e equipes reais (CECCIM, 2004/2005, p. 165). 

 

 

A dupla potencializadora da produção de subjetividades, sentidos e implicação (EPS e 

Oficina de fotos), neste estudo, trouxe resultados surpreendentes e foi capaz de promover 

transformações individuais e coletivas com o propósito de lutarem por novos rumos para a 

realidade do enfrentamento dos desastres naturais pelos profissionais de saúde do município e 

pela inclusão do setor em um contexto intersetorial, local e global. 

          Espera-se que a partir da aproximação da gestão municipal de saúde com este estudo, a 

EPS seja vista e continuada como uma estratégia de gestão local voltada para a temática do 

enfrentamento dos desastres naturais, assim como para outras temáticas tão importantes 

quanto esta, que afloram no dia a dia das equipes de saúde diante das características e 

particularidades de suas comunidades. E que as Políticas atualmente vigentes, surgidas após o 

desastre natural na Região Serrana do Rio de Janeiro (2011) - Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (2012) e o Plano Nacional de Resposta às Emergências em Saúde Pública (2013) 

–, estejam entrelaçadas com o setor saúde e se façam presentes a fim de tornarem reais seus 

princípios e diretrizes, assim como seus maiores objetivos: a redução dos riscos de desastres e 

a minimização dos danos ou agravos à saúde. 
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Enfim, a construção desta dissertação, e os seus resultados me fizeram viver 

profundamente essa temática e perceber que a distância existente entre o setor saúde e as 

ações para a redução dos desastres no país precisa e pode ser minimizada, mostraram-me que 

a vontade em adquirir habilidades para este enfrentamento existe dentro de cada profissional 

de saúde envolvido, e me trouxeram a esperança de que um dia os governantes tratem com 

mais seriedade essa temática que está em pauta no âmbito mundial e que atualmente faz 

refletir a negligência de um país frente à sua nação.  
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 7 PRODUTO DA DISSERTAÇÃO DO MESTRADO 

 

Como produto desta dissertação de mestrado, será realizada uma amostra de fotos 

itinerante, onde as fotos produzidas pelos participantes do estudo e as suas propostas para o 

enfrentamento dos desastres naturais na atenção básica serão expostas.  

A amostra seguirá seu trajeto pelas 13 UBSF’s do município, e terminará o seu 

percurso no Departamento de Atenção Básica/ Saúde da Família, localizado na Secretaria 

Municipal de Saúde de Teresópolis/RJ.  

Junto à amostra de fotos, seguirá um instrumento que contém campos em branco para 

que as 16 ESF do município e o departamento de Atenção Básica/ Saúde da Família, 

exercitem a educação permanente em saúde e tragam as suas propostas, contribuições e 

estratágias para o enfrentamento dos desastres naturais. 

A amostra permanecerá por sete dias em cada UBSF, e terá como destino o 

departamento da Atenção Básica. Espera-se que o produto final da amostra seja enrriquecido 

pelo movimento das falas, reflexões, vivências e pela vontade de mudança de dezenas de 

trabalhadores de saúde a fim de promoverem sensibilização, conscientização e transformação 

da gestão para a ação frente à preparação do setor saúde para os desastres naturais, com o 

intuito de minimizar os riscos, danos e agravos os quais a população está exposta. 

O segundo produto será a própria dissertação do mestrado, a qual será entregue ao 

secretário municipal de saúde e ao(à) diretor(a) do departamento de Atenção Básica/ Saúde da 

Família de Teresópolis – RJ em exercício, a fim de se aproximarem dos resultados deste 

estudo, e utilizarem o mesmo como um potente instrumento de trabalho entre a gestão e as 

equipes de saúde. O material também poderá servir de apoio para a reformulação do Plano 

de Contingência da Saúde frente a Inundações e Desastres Naturais (Plano de Preparação e 

Resposta) do município, uma vez que as falas dos profissionais de saúde são a expressão da 

realidade e o reflexo do que pode vir a ser exequível em um evento de desastres naturais 

diante das vivências experimentadas. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 

 
  Gráfico representando o aumento dos desastres naturais nas décadas de 1990 e 2000, 

no Brasil, com maiores incidências para as inundações e os movimentos de massa 

(deslizamentos). 

 

 
FONTE: Planeta Sustentável, disponível em http://viajeaqui.abril.com.br/materias/a-ocorrencia-de-desastres-

naturais-no-brasil-aumentou-268-na-decada-de-2000-noticias. 
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Terminología: Términos principales relativos a la reducción del riesgo de 
desastres 

La secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) presenta las 
siguientes definiciones básicas sobre reducción del riesgo de desastres con el fin de promover un 
lenguaje común en esta materia y su uso por el público en general, autoridades y profesionales. 
Para estas definiciones se han considerado múltiples fuentes internacionales y comentarios de 
expertos. Se trata de un esfuerzo de revisión continuo a reflejarse en futuros informes de la 
secretaría como respuesta a una necesidad expresada en diferentes reuniones internacionales, 
regionales y nacionales. Mucho agradeceríamos cualquier comentario por parte de especialistas y 
otros usuarios con el fin de mejorar la presente terminología. 

 

Alerta Temprana Provisión de 
información oportuna y 
eficaz a través de 
instituciones 
identificadas, que 
permiten a individuos 
expuestos a una 
amenaza, la toma de 
acciones para evitar o 
reducir su riesgo y su 
preparación para una 
respuesta efectiva.  

Los sistemas de alerta 
temprana incluyen tres 
elementos, a saber: 
conocimiento y mapeo 
de amenazas; 
monitoreo y pronóstico 
de eventos inminentes; 
proceso y difusión de 
alertas comprensibles a 
las autoridades 
políticas y población; 
así como adopción de 
medidas apropiadas y 
oportunas en respuesta 
a tales alertas 

Amenaza / peligro Evento físico, 
potencialmente 
perjudicial, fenómeno 
y/o actividad humana 
que puede causar 

ANEXO 2 

 

                        

 Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres Las       

Américas 
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la muerte o lesiones, 
daños materiales, 
interrupción de la 
actividad social y 
económica o 
degradación ambiental.  

Estos incluyen 
condiciones latentes 
que pueden derivar en 
futuras 
amenazas/peligros, los 
cuales pueden tener 
diferentes orígenes: 
natural (geológico, 
hidrometeorológico y 
biológico) o antrópico 
(degradación ambiental 
y amenazas 
tecnológicas). Las 
amenazas pueden ser 
individuales, 
combinadas o 
secuenciales en su 
origen y efectos. Cada 
una de ellas se 
caracteriza por su 
localización, magnitud 
o intensidad, 
frecuencia y 
probabilidad. 

 
 

Amenaza Geológica 

 

Procesos o fenómenos 
naturales terrestres, 
que puedan causar 
pérdida de vida o 
daños materiales, 
interrupción de la 
actividad social y 
económica o 
degradación ambiental. 

La amenaza geológica 
incluye procesos 
terrestres internos 
(endógenos) o de 
origen tectónico, tales 
como terremotos, 
tsunamis, actividad de 
fallas geológicas, 
actividad y emisiones 
volcánicas; así como 
procesos externos 
(exógenos) tales como 
movimientos en masa: 
deslizamientos, caídas 
de rocas, avalanchas, 
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colapsos superficiales, 
licuefacción, suelos 
expansivos, 
deslizamientos marinos 
y subsidencias. Las 
amenazas geológicas 
pueden ser de 
naturaleza simple, 
secuencial o 
combinada en su 
origen y efectos. 

Amenazas 
hidrometeorólogica

s 

Procesos o fenómenos 
naturales de origen 
atmosférico, 
hidrológico u 
oceanográfico, que 
pueden causar la 
muerte o lesiones, 
daños materiales, 
interrupción de la 
actividad social y 
económica o 
degradación ambiental.  

Ejemplos de amenazas 
hidrometeorológicas 
son: inundaciones, 
flujos de lodo y detritos, 
ciclones tropicales, 
frentes de tormentas, 
rayos/truenos, 
tormentas de nieve, 
granizo, lluvia y vientos 
y otras tormentas 
severas; permagel 
(suelo 
permanentemente 
congelado, avalanchas 
de nieve o hielo; 
sequía, desertificación, 
incendios forestales, 
temperaturas 
extremas, tormentas de 
arena o polvo. 

Amenazas Naturales Procesos o fenómenos 
naturales que tienen 
lugar en la biosfera que 
pueden resultar en un 
evento perjudicial y 
causar la muerte o 
lesiones, daños 
materiales, interrupción 
de la actividad social y 
económica o 
degradación ambiental. 

Las amenazas 
naturales se pueden 
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clasificar por origen en: 
geológicas, 
hidrometeorológicas o 
biológicas. Fenómenos 
amenazantes pueden 
variar en magnitud o 
intensidad, frecuencia, 
duración, área de 
extensión, velocidad de 
desarrollo, dispersión 
espacial y 
espaciamiento 
temporal. 

Análisis de 
amenazas / peligros 

 
Estudios de 
identificación, mapeo, 
evaluación y monitoreo 
de una(s) amenaza(s) 
para determinar su 
potencialidad, origen, 
características y 
comportamiento. 

Asistencia / 
respuesta 

Provisión de ayuda o 
intervención durante o 
inmediatamente 
después de un 
desastre, tendente a 
preservar de la vida y 
cubrir las necesidades 
básicas de 
subsistencia de la 
población afectada. 
Cubre un ámbito 
temporal inmediato, a 
corto plazo, o 
prolongado. 

Cambio climático Alteración del clima en 
un lugar o región si 
durante un período 
extenso de tiempo 
(décadas o 
mayor) se produce un 
cambio estadístico 
significativo en las 
mediciones promedio o 
variabilidad del clima 
en ese lugar o región. 

Los cambios en el 
clima pueden ser 
debido a procesos 
naturales o 
antropogénicos 
persistentes que 
influyen la atmósfera o 
la utilización del suelo. 
Nótese que la 
definición de cambio 
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climático usada por la 
Convención sobre el 
Cambio Climático de 
las Naciones Unidas es 
más restringida puesto 
que incluye solamente 
aquellos cambios 
atribuibles directa o 
indirectamente a la 
actividad humana 
(IPCC, 2001). 

Capacidad Combinación de todas 
las fortalezas y 
recursos disponibles 
dentro de una 
comunidad, sociedad u 
organización que 
puedan reducir el nivel 
de riesgo, o los efectos 
de un evento o 
desastre. 

El concepto de 
capacidad puede incluir 
medios físicos, 
institucionales, sociales 
o económicos así como 
cualidades personales 
o colectivas tales como 
liderazgo y gestión. La 
capacidad puede 
también ser descrita 
como aptitud. 

Capacidad de 
enfrentar 

Medios por los cuales 
la población u 
organizaciones utilizan 
habilidades y recursos 
disponibles para 
enfrentar 
consecuencias 
adversas que puedan 
conducir a un desastre. 
 
En general, esto 
implica la gestión de 
recursos, tanto en 
períodos normales 
como durante tiempos 
de crisis o condiciones 
adversas. El 
fortalecimiento de las 
capacidades de 
enfrentar a menudo 
comprende una mejor 
resiliencia para hacer 
frente a los efectos de 
amenazas naturales y 
antropogénicas. 
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Concientización 

pública 

Información a la 
población en general, 
tendente a incrementar 
los niveles de 
conciencia de la 
población respecto a 
riesgos potenciales y 
sobre acciones a tomar 
para reducir su 
exposición a las 
amenazas. Esto es 
particularmente 
importante para 
funcionarios públicos 
en el desarrollo de sus 
responsabilidades con 
el propósito de salvar 
vidas y propiedades en 
caso de desastre. 

Las actividades de 
concientizacion pública 
promueven cambios de 
comportamiento que 
conducen a una cultura 
de reducción del 
riesgo. Esto implica 
información pública, 
difusión, educación, 
emisiones radiales y 
televisivas y el uso de 
medios impresos, así 
como el 
establecimiento de 
centros, redes de 
información y acciones 
comunitarias 
participativas. 

Degradación 
ambiental 

La disminución de la 
capacidad del ambiente 
para Vivir con el Riesgo 
Informe mundial sobre 
iniciativas para la 
reducción de desastres 
responder a las 
necesidades y 
objetivos sociales y 
ecológicos. 

Los efectos potenciales 
son variados y pueden 
contribuir al incremento 
de la vulnerabilidad, 
frecuencia e intensidad 
de las amenazas 
naturales. Algunos 
ejemplos: degradación 
del suelo, 
deforestación, 
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desertificación, 
incendios forestales, 
pérdida de la 
biodiversidad, 
contaminación 
atmosférica, terrestre y 
acuática, cambio 
climático, aumento del 
nivel del mar, pérdida 
de la capa de ozono. 

Desarrollo de 
capacidad 

Esfuerzos dirigidos al 
desarrollo de 
habilidades humanas o 
infraestructuras 
sociales, dentro de una 
comunidad u 
organización, 
necesarios para reducir 
el nivel del riesgo. 

En términos generales, 
el desarrollo de 
capacidad también 
incluye el 
acrecentamiento de 
recursos 
institucionales, 
financieros y políticos 
entre otros; tales como 
la tecnología para 
diversos niveles y 
sectores de la 
sociedad. 

 
Desarrollo 
sostenible 

 

Desarrollo que cubre 
las necesidades del 
presente sin 
comprometer la 
capacidad de las 
generaciones futuras 
de cubrir sus propias 
necesidades. Incluye 
dos conceptos 
fundamentales: 
“necesidades”, en 
particular aquellas 
inherentes a los 
pobres, a quienes se 
debe dar prioridad; y la 
idea de “limitaciones” 
de la capacidad del 
ambiente para resolver 
necesidades presentes 
y futuras, impuestas 
por el estado de la 
tecnología y la 
organización 
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social.(Comisión 
Brundtland,1987). 

El desarrollo sostenible 
se basa en el 
desarrollo sociocultural, 
la estabilidad y decoro 
político, el crecimiento 
económico y la 
protección del 
ecosistema, todo ello 
relacionado con la 
reducción del riesgo de 
desastres. 

Desastre Interrupción seria del 
funcionamiento de una 
comunidad o sociedad 
que causa pérdidas 
humanas y/o 
importantes pérdidas 
materiales, económicas 
o ambientales; que 
exceden la 
capacidad de la 
comunidad o sociedad 
afectada para hacer 
frente a la situación 
utilizando sus 
propios recursos. 

Un desastre es función 
del proceso de riesgo. 
Resulta de la 
combinación de 
amenazas, condiciones 
de vulnerabilidad e 
insuficiente capacidad 
o medidas para reducir 
las consecuencias 
negativas y potenciales 
del riesgo. 

Ecosistema Conjunto complejo de 
relaciones entre 
organismos vivos que 
funcionan como una 
unidad e interactúan 
con su ambiente físico. 

Los límites de lo que se 
podría denominar un 
ecosistema son algo 
arbitrarios, 
dependiendo del 
enfoque o del estudio. 
Así, el alcance de un 
ecosistema puede 
extenderse desde 
escalas espaciales muy 
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pequeñas hasta, en 
última instancia, la 
Tierra entera (IPCC, 
2001). 

Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) 

Estudios llevados a 
cabo para evaluar el 
efecto sobre un 
ambiente específico 
debido a la 
introducción de un 
nuevo factor, que 
puede alterar el 
equilibrio ecológico 
existente. 

EIA es una herramienta 
que permite formular 
políticas o regulaciones 
que sirvan para 
proporcionar evidencia 
y análisis de los 
impactos ambientales 
de actividades, desde 
su concepción hasta la 
toma de decisiones. Se 
utiliza extensivamente 
en programas 
nacionales y en 
proyectos 
internacionales de 
asistencia para el 
desarrollo. Un EIA 
debe incluir una 
evaluación detallada de 
riesgos y proporcionar 
soluciones alternativas. 

Evaluación del 
riesgo / análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metodología para 
determinar la 
naturaleza y el grado 
de riesgo a través del 
análisis de amenazas 
potenciales y 
evaluación de 
condiciones existentes 
de vulnerabilidad que 
pudieran representar 
una amenaza potencial 
o daño a la población, 
propiedades, medios 
de subsistencia y al 
ambiente del cual 
dependen. 

El proceso de 
evaluación de riesgos 
se basa en una 
revisión tanto de las 
características técnicas 
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de amenazas, a saber: 
su ubicación, magnitud 
o intensidad, 
frecuencia y 
probabilidad; así como 
en el análisis de las 
dimensiones físicas, 
sociales, económicas y 
ambientales de la 
vulnerabilidad y 
exposición; con 
especial consideración 
a la capacidad de 
enfrentar los diferentes 
escenarios del riesgo. 

Gestión de 
Emergencias 

- Organización y 
gestión de recursos y 
responsabilidades para 
el manejo de todos los 
aspectos de las 
emergencias, en 
particular preparación, 
respuesta y 
rehabilitación. 

La gestión de 
emergencias incluye 
planes, estructuras y 
acuerdos que permitan 
comprometer los 
esfuerzos del gobierno 
de entidades 
voluntarias y privadas 
de una manera 
coordinada y 
comprensiva para 
responder a todas las 
necesidades asociadas 
con una emergencia. El 
concepto gestión de 
emergencias es 
también conocido como 
“gestión de desastres”. 

Gestión del riesgo 
de desastres 

- Conjunto de 
decisiones 
administrativas, de 
organización y 
conocimientos 
operacionales 
desarrollados por 
sociedades y 
comunidades para 
implementar políticas, 
estrategias y fortalecer 
sus capacidades a fin 
de reducir el impacto 
de amenazas naturales 
y de desastres 
ambientales y 
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tecnológicos 
consecuentes. 

Esto involucra todo tipo 
de actividades, 
incluyendo medidas 
estructurales y no-
estructurales para 
evitar (prevención) o 
limitar (mitigación y 
preparación) los 
efectos adversos de los 
desastres. 

 
Información Pública 

 
- Información, hechos y 
conocimientos 
adquiridos o 
aprendidos como 
resultado de 
investigación o estudio, 
disponible para ser 
difundida al público. 

 
Medidas de control 

 
- Todas aquellas 
medidas tomadas para 
contrarrestar y/o 
reducir el riesgo de 
desastres. 
Frecuentemente 
comprenden medidas 
de ingeniería 
(estructurales) pero 
pueden también incluir 
medidas no 
estructurales y 
herramientas 
diseñadas y empleadas 
para evitar o limitar el 
impacto adverso de 
amenazas naturales y 
de desastres 
ambientales y 
tecnológicos 
consecuentes. 

Medidas 
estructurales 

y no-estructurales 

- Medidas de ingeniería 
y de construcción tales 
como protección de 
estructuras e 
infraestructuras para 
reducir o evitar el 
posible impacto de 
amenazas. 

Las medidas no 
estructurales se 
refieren a políticas, 
concientización, 
desarrollo del 
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conocimiento, 
compromiso público, y 
métodos o prácticas 
operativas, incluyendo 
mecanismos 
participativos y 
suministro de 
información, que 
puedan reducir el 
riesgo y consecuente 
impacto. 

Mitigación - Medidas estructurales 
y no-estructurales 
emprendidas para 
limitar el impacto 
adverso de las 
amenazas naturales y 
tecnológicas y de la 
degradación ambiental. 

Planificación 
territorial 

- Rama de la 
planificación física y 
socio-económica que 
determina los medios y 
evalúa el potencial o 
limitaciones de varias 
opciones de uso del 
suelo, con los 
correspondientes 
efectos en diferentes 
segmentos de la 
población o comunidad 
cuyos intereses han 
sido considerados en la 
toma de decisiones. 

La planificación 
territorial incluye 
estudios, mapeo, 
análisis de información 
ambiental y sobre 
amenazas, así como 
formulación de 
decisiones alternativas 
sobre uso del suelo y 
diseño de un plan de 
gran alcance a 
diferentes escalas 
geográficas y 
administrativas. 

La planificación 
territorial puede ayudar 
a mitigar desastres y 
reducir riesgos, 
desmotivando los 
asentamientos 
humanos de alta 
densidad y la 
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construcción de 
instalaciones 
estratégicas en áreas 
propensas a 
amenazas; así como al 
favorecer el control de 
la densidad poblacional 
y su expansión, el 
adecuado trazado de 
rutas de transporte, 
conducción energética, 
agua, alcantarillado y 
otros servicios vitales. 

Preparación - Actividades y medidas 
tomadas 
anticipadamente para 
asegurar una respuesta 
eficaz ante el impacto 
de amenazas, 
incluyendo la emisión 
oportuna y efectiva de 
sistemas de alerta 
temprana y la 
evacuación temporal 
de población y 
propiedades del área 
amenazada. 

 

 

 

 

Prevención - Actividades tendentes 
a evitar el impacto 
adverso de amenazas, 
y medios empleados 
para minimizar los 
desastres ambientales, 
tecnológicos y 
biológicos relacionados 
con dichas amenazas. 

Dependiendo de la 
viabilidad social y 
técnica y de 
consideraciones de 
costo/beneficio, la 
inversión en medidas 
preventivas se justifica 
en áreas afectadas 
frecuentemente por 
desastres. En este 
contexto, la 
concientización y 
educación pública 
relacionadas con la 
reducción del riesgo de 
desastres, contribuyen 
a cambiar la actitud y 
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los comportamientos 
sociales, así como a 
promover una “cultura 
de prevención”. 

Pronóstico - Declaración definida o 
estimación estadística 
de la ocurrencia de un 
acontecimiento futuro 
(UNESCO, WMO). 

Este término tiene 
significados diferentes 
según la disciplina. 

Recuperación - Decisiones y acciones 
tomadas luego de un 
desastre con el objeto 
de restaurar las 
condiciones de vida de 
la comunidad afectada, 
mientras se promueven 
y facilitan a su vez los 
câmbios necesarios 
para la reducción de 
desastres. 

La recuperación 
(rehabilitación y 
reconstrucción) es una 
oportunidad para 
desarrollar y aplicar 
medidas para reducir el 
riesgo de desastres. 

Reducción del 
riesgo 

de desastres 

- Marco conceptual de 
elementos que tienen 
la función de minimizar 
vulnerabilidades y 
riesgos en una 
sociedad, para evitar 
(prevención) o limitar 
(mitigación y 
preparación) el impacto 
adverso de amenazas, 
dentro del amplio 
contexto del desarrollo 
sostenible. 

El marco conceptual 
referente a la reducción 
del riesgo de desastres 
se compone de los 
siguientes campos de 
acción, según lo 
descrito en la 
publicación de la EIRD 
“Vivir con el riesgo: 
informe mundial sobre 
iniciativas de reducción 
de desastres”, Ginebra 
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2002, página 23; 
retomados en el 
presente informe, 
página 15: 

 Evaluación del 
riesgo, incluyendo 
análisis de 
 vulnerabilidad, así 
como análisis y 
monitoreo de 
amenazas; 
 Concientización para 
modificar el 
comportamiento 
 Desarrollo del 
conocimiento, 
incluyendo información, 
educación y 
capacitación e 
investigación; 
 Compromiso político 
y estructuras 
institucionales, 
incluyendo 
organización, política, 
legislación y acción 
comunitaria; 
 Aplicación de 
medidas incluyendo 
gestión ambiental, 
prácticas para el 
desarrollo social y 
económico, medidas 
físicas y tecnológicas, 
ordenamiento territorial 
y urbano, protección de 
servicios vitales y 
formación de redes y 
alianzas.; 
 Sistemas de 
detección y alerta 
temprana incluyendo 
pronóstico, predicción, 
difusión de alertas, 
medidas de 
preparación y 
capacidad de enfrentar. 

Reforzamiento - Refuerzo de 
estructuras para 
hacerlas más 
resistentes a las 
fuerzas de amenazas 
naturales. 

El reforzamiento 
implica la 
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consideración de 
cambios en la masa, 
rigidez, humedad, 
trayectoria de carga y 
ductilidad de materiales 
y puede implicar 
cambios radicales tales 
como la introducción 
de reguladores de 
absorción energética y 
sistemas de 
aislamiento adecuados. 
Ejemplos de 
reforzamiento son la 
consideración de carga 
del viento para 
consolidar y minimizar 
su fuerza, o en áreas 
propensas a 
terremotos, el refuerzo 
de estructuras. 

Resiliencia / 
resiliente 

- Capacidad de un 
sistema, comunidad o 
sociedad 
potencialmente 
expuestas a amenazas 
a adaptarse, 
resistiendo o 
cambiando con el fin 
de alcanzar y mantener 
un nivel aceptable en 
su funcionamiento y 
estructura. Se 
determina por el grado 
en el cual el sistema 
social es capaz de 
auto-organizarse para 
incrementar su 
capacidad de 
aprendizaje sobre 
desastres pasados con 
el fin de lograr una 
mejor protección futura 
y mejorar las medidas 
de reducción de riesgo 
de desastres. 

 

Riesgo - Probabilidad de 
consecuencias 
perjudiciales o perdidas 
esperadas (muertes, 
lesiones, propiedad, 
medios de subsidencia, 
interrupción de 
actividad económica o 
deterioro ambiente) 
resultado de 
interacciones entre 
amenazas naturales o 
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antropogénicas y 
condiciones de 
vulnerabilidad. 

Convencionalmente el 
riesgo es expresado 
por la expresión Riesgo 
= Amenazas x 
vulnerabilidad. Algunas 
disciplinas también 
incluyen el concepto de 
exposición para 
referirse principalmente 
a los aspectos físicos 
de la vulnerabilidad. 
Más allá de expresar 
una posibilidad de 
daño físico, es crucial 
reconocer que los 
riesgos pueden ser 
inherentes, aparecen o 
existen dentro de 
sistemas sociales. 
Igualmente es 
importante considerar 
los contextos sociales 
en los cuales los 
riesgos ocurren, por 
consiguiente, la 
población no 
necesariamente 
comparte las mismas 
percepciones sobre el 
riesgo y sus causas 
subyacentes. 

Riesgo Aceptable - Nivel de pérdidas, 
que una sociedad o 
comunidad considera 
aceptable, dadas sus 
existentes 
condiciones sociales, 
económicas, políticas, 
culturales y 
ambientales. 

En términos de 
ingeniería, el concepto 
de riesgo aceptable se 
usa también para 
definir medidas 
estructurales y no 
estructurales 
implementadas para 
reducir posibles daños 
hasta un nivel en el no 
afecte la población y 
propiedades, de 
acuerdo a códigos o 
"prácticas aceptadas" 
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basadas, entre otras 
variables, en una 
probabilidad conocida 
sobre la ocurrencia de 
una determinada 
amenaza. 

Sistemas de 
Información 

Geográficos (SIG) 

- Análisis que 
combinan base de 
datos relacionales con 
interpretación espacial 
y resultados 
generalmente en forma 
de mapas. Una 
definición más 
elaborada es la de 
programas de 
computador para 
capturar, almacenar, 
comprobar, integrar, 
analizar y suministrar 
datos terrestres 
georeferenciados. 

Los sistemas de 
información 
geográficos se están 
utilizando con mayor 
frecuencia en el mapeo 
y análisis de amenazas 
y vulnerabilidad, así 
como para la aplicación 
de medidas 
encaminadas a la 
gestión del riesgo de 
desastres. 

Vulnerabilidad - Condiciones 
determinadas por 
factores o procesos 
físicos, sociales, 
económicos, y 
ambientales, que 
aumentan la 
susceptibilidad de una 
comunidad al impacto 
de amenazas. 

Para factores positivos 
que aumentan la 
habilidad de las 
personas o comunidad 
para hacer frente con 
eficacia a las 
amenazas, véase la 
definición de capacidad. 

 

FONTE: IRD (Estratégia Internacional para a Redução de Desastres); Terminologia: términos principales 

relativos a La reducción Del riesgo de desastres. Disponível em: www.eird.org/esp/terminologia-esp.htm>
5
 

 

 

http://www.eird.org/esp/terminologia-esp.htm%3e5
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ANEXO 3   

     

Diário Oficial da União - Sexta-feira, 14 de janeiro de 2011. 

Decretado Estado de Calamidade Pública em Teresópolis - RJ. 

 

 

FONTE: Diário Oficial da União – Seção 1, ISSN 1677-7042, Nº 10, sexta-feira, 14 de janeiro de 201. 

Disponível em :  http://www.in.gov.br/autenticidade.html , código 00012011011400030 

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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ANEXO 4          

Notificação Preliminar de Desastre – NOPRED 

Teresópolis – RJ - 2011 

 

 

FONTE: Banco de Dados de Registros de Desastres - Sistema Integrado de Informações sobre Desastres 

- S2ID, disponível em: http://150.162.127.14:8080/bdrd/bdrd.html 

http://150.162.127.14:8080/bdrd/bdrd.html
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ANEXO 5                     

   Avaliação de Danos - AVADAN 

                                             Teresópolis – RJ - 2012 
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FONTE: Banco de Dados de Registros de Desastres - Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - 

S2ID, disponível em: http://150.162.127.14:8080/bdrd/bdrd.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://150.162.127.14:8080/bdrd/bdrd.html
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ANEXO 6 

REPORTAGEM - DESASTRE NATURAL 2011 

14/01/2011 04h28 - Atualizado em 14/01/2011 12h22 

Tragédia na Região Serrana do RJ já deixa mais de 

500 mortos 

Chuva na Região Serrana é maior tragédia climática da história 

do país. Segundo a Polícia Civil, 470 corpos já foram identificados 

pelo IML.  

Rodrigo Vianna Do G1 RJ 

 

As chuvas na Região Serrana do Rio de Janeiro mataram no total 511 pessoas desde terça-feira (11). 

Em Teresópolis, morreram 228 pessoas, segundo a prefeitura. Em Nova Friburgo, o número também 

subiu para 225, segundo a Defesa Civil do município. Em Sumidouro, a prefeitura confirmou um total 

de 19 mortos. Já em Petrópolis, a prefeitura divulgou que o total de mortos chega a 39 mortos. 

Já o Departamento Geral de Polícia Civil do Interior, da Região Serrana, confirma 517 mortos, sendo 

227 em Friburgo, 226 em Teresópolis, 41 em Petrópolis, 19 em Sumidouro e 4 em São José do Vale do 

Rio Preto. 

A Polícia Civil informou que 470 corpos já foram identificados pelos peritos do IML (Instituto Médico 

Legal). Esta já é considerada a maior tragédia climática da história país. O número de vítimas 

ultrapassou o registrado em 1967, na cidade de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Naquela 

tragédia, tida até então como a maior do Brasil, 436 pessoas morreram. 

No ano passado, de janeiro a abril, o estado do Rio de Janeiro teve 283 mortes, sendo 53 em Angra dos 

Reis e Ilha Grande, na virada do ano, 166 em Niterói, onde se localizava o Morro do Bumba, e 64 no 

Rio e outras cidades atingidas por temporais em abril. Em SP, durante o primeiro trimestte de 2010, 

quando a chuva destruiu São Luiz do Paraitinga e prejudicou outras 107 cidades, houve 78 mortes. Os 

números da Região Serrana do RJ superam ainda os de 2008 em Santa Catarina, com 135 mortes. 

Relembre outras tragédias. 

A tragédia causada pela chuva já deixou 414 famílias desabrigadas em Nova Friburgo. Segundo o 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/chuvas-no-rj/noticia/2011/01/chuva-na-regiao-serrana-e-maior-tragedia-climatica-da-historia-do-pais.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/chuvas-no-rj/noticia/2011/01/chuva-na-regiao-serrana-e-maior-tragedia-climatica-da-historia-do-pais.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/chuvas-no-rj/noticia/2011/01/relembre-outras-tragedias-causadas-pela-chuva-no-brasil.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/chuvas-no-rj/noticia/2011/01/chuva-deixa-mais-de-400-familias-desabrigadas-em-nova-friburgo.html
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coordenador da Defesa Civil do município, coronel Roberto Robadey, os moradores foram levados 

para seis abrigos da prefeitura. Já a prefeitura de Teresópolis designou dois abrigos: o Ginásio Pedrão, 

no Centro de Teresópolis, com capacidade para 800 pessoas, e um galpão no Bairro Meudon, onde 

podem ser alojadas 400 pessoas. 

A infraestrutura da região foi atingida com severidade. Houve falta de luz, telefone e transporte nas 

três cidades. Bairros inteiros ficaram isolados e só na noite de quarta-feira (12) equipes de resgate 

começaram a dar conta da catástrofe em algumas das áreas mais atingidas. Em um desses esforços, foi 

resgatado com vida, sem arranhões, um bebê de seis meses de idade em Friburgo. 

Oitocentos homens da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros tentam localizar desaparecidos em 

Teresópolis. O secretário do Ambiente do estado do Rio de Janeiro, Carlos Minc, classificou a chuva 

como a "maior catástrofe da história de Teresópolis". “Não foi possível escolher o que ia cair. Casa de 

rico, casa de pobre. Tudo foi destruído”, disse a empregada doméstica de 27 anos, Fernanda Carvalho. 

 

De acordo com especialistas, a explicação para a repetição de tragédias no RJ é a falta de controle e 

planejamento no crescimento das cidades.  O relevo das cidades serranas funciona como uma barreira 

que impede a passagem das nuvens. Concentradas, elas provocam muita chuva numa única área.  A 

parte alta das montanhas é um terreno muito inclinado e a vegetação cresce sobre uma camada fina de 

terra. A água da chuva vai penetrando no solo, que fica encharcado e se descola da pedra. O volume de 

terra desce como uma grande avalanche, devastando o que encontra pela frente (veja vídeo ao lado). 

Após sobrevoar a Região Serrana do Rio nesta quinta-feira (13), a presidente Dilma Rousseff e o 

governador Sérgio Cabral falaram sobre os trabalhos de resgate e reconstrução nas áreas atingidas pela 

chuva: “É de fato um momento muito dramático. As cenas são muito fortes. É visível o sofrimento das 

pessoas. O risco é muito grande”, disse. 

Sobre a prevenção de deslizamentos, Dilma disse que a questão é de ocupação adequada do solo: "A 

prevenção não é uma questão de Defesa Civil apenas. É uma questão de saneamento, drenagem e 

política habitacional de governo", disse Dilma. "A moradia em área de risco no Brasil é a regra, não é 

a exceção", afirmou. 

FONTE: G1 RJ, Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2011. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/chuvas-no-rj/noticia/2011/01/tragedia-na-regiao-serrana-do-rj-ja-deixa-mais-de-500-mortos.html 

 

 

 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/01/secretario-diz-que-tragedia-e-maior-da-historia-de-teresopolis.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/01/casa-de-rico-e-de-pobre-tudo-foi-destruido-diz-vitima-em-teresopolis.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/01/casa-de-rico-e-de-pobre-tudo-foi-destruido-diz-vitima-em-teresopolis.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2011/01/falta-de-controle-e-planejamento-e-motivo-para-repeticao-de-tragedias.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2011/01/falta-de-controle-e-planejamento-e-motivo-para-repeticao-de-tragedias.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/chuvas-no-rj/noticia/2011/01/dilma-diz-que-governo-federal-vai-ajudar-no-resgate-e-reconstrucao-no-rj.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/chuvas-no-rj/noticia/2011/01/tragedia-na-regiao-serrana-do-rj-ja-deixa-mais-de-500-mortos.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/chuvas-no-rj/noticia/2011/01/tragedia-na-regiao-serrana-do-rj-ja-deixa-mais-de-500-mortos.html
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ANEXO 7 

 
FOTOS DA MAIOR TRAGÉDIA CLIMÁTICA DA HISTÓRIA DO PAÍS OCORRIDA 

NA REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

TERESÓPOLIS - JANEIRO DE 2011 

 
FOTO 01 

 
 

De acordo com a polícia, foram identificados 176 corpos em Teresópolis. 12/01/2011. Foto: Fábio Motta/AE 
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FOTO 02 

 

 
 

Cabral culpa 'desgraça do populismo' por tragédia na Região Serrana do RJ. Teresópolis, 

12/01/2011. Foto: Fábio Motta/AE 

 

 

 
FOTO 03 

 

 
 

Desastre em Teresópolis, 14/01/2011. Foto Felipe Dana/AP 
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FOTO 04 

 

 
 

Segundo a Defesa Civil, 17 bairros foram atingidos por enchentes e deslizamentos em Teresópolis. 12/01/2011. 

Foto Fábio Motta/AE 

 

 

FOTO 05 

 

 
 

Teresópolis, 12/01/2011. Foto Fábio Motta/AE. 
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FOTO 06 
 

 
 

Em Teresópolis, número de mortes é de 175, e 1.300 estão desalojados. 12/01/2011. Foto: Fábio Motta/AE 

 

 

FOTO 07 
 

 
 

Distrito de Vieira, em Teresópolis, foi um dos locais mais castigados pela chuva. 13/01/2011. Foto: Wilton 

Júnior/AE 
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FOTO 08 
 

 
 

As cidades de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis foram especialmente atingidas. Teresópolis, 12012011. 

Foto: Fábio Motta/AE 

 

 

 
Fotos 01 a 08, Disponíveis em: http://blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-o-mundo/catastrofe-no-rio-de-janeiro/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-o-mundo/catastrofe-no-rio-de-janeiro/
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ANEXO 8                 

REPORTAGEM -  DESASTRE NATURAL 2012 

    06/04/2012 22h50 - Atualizado em 07/04/2012 00h03 

Moradores relatam enchente em Teresópolis nas redes sociais 

Internauta diz que chuva o faz lembrar da tragédia na região em 

2011. Segundo Corpo de Bombeiros, três pessoas morreram nesta 

sexta-feira. 

Do G1, em São Paulo - 1 comentário 

 
Moradores de Teresópolis relatam nas redes sociais os problemas com enchente na cidade nesta 

sexta-feira (Foto: Reprodução) 

Moradores de Teresópolis, na Região Serrana do Rio, relataram nas redes sociais os problemas 

enfrentados por eles por causa da enchente na noite desta sexta-feira (6). Segundo o Corpo de 

Bombeiros, subiu para três o número de mortos vítimas da chuva forte que cai na cidade. 

Em um dos relatos, o internauta Tardelly Lima diz que a chuva desta sexta-feira o faz lembrar das 

cenas vistas por ele durante a enchente que atingiu a região no ano passado.  

Em outro relato, a moradora Nathalia Delgado revela a felicidade pela chuva ter diminuído de 

intensidade e pede que as pessoas rezem. "O céu se abriu finalmente." 

Segundo Carolina Machado, moradora de Teresópolis, muitas pessoas saíram de suas casas para 

registrar os estragos provocados pela força da água e também para ajudar outras pessoas que tiveram 

prejuízos. "As pessoas saíram de casa para ajudar as vítimas." 

O internauta Ítalo Martins disse no Twitter que "Teresópolis está o caos". Jeffi Michalak deseja força 

aos moradores e se mostra triste com a enchente em plena páscoa. Vânia Vicente relatou um 

deslizamento no Bairro Rosário, em Teresópolis. O Willian aprovetou para informar que a rodovia 

Rio-Teresópolis foi fechada. 

O morador Rogério Catelli disse que ouviu informações de vizinhos sobre pessoas estarem soterradas 

na cidade. Segundo as primeiras informações, uma vítima seria um adolescente de 14 anos, morador 

do bairro Quinta Lebrão, que foi resgatado sem vida juntamente com um casal. Uma criança teria sido 

retirada com vida do deslizamento no mesmo local. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/04/sobe-para-tres-numero-de-mortos-por-chuva-em-teresopolis.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/04/temporal-desta-sexta-provoca-primeira-morte-em-teresopolis.html
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“Ouvimos que muitas barreiras caíram ao longo da cidade”, relata leitora (Foto: Dayana Mota/VC no G1) 

 

 

 

 
Enchente também se formou no centro da cidade  (Foto: Carolina Machado/Arquivo Pessoal) 

Segundo a Secretaria de Estado da Defesa Civil, o sistema de alerta sonoro da cidade foi acionado nos 

bairros de Perpétuo e Rosário, e moradores estão sendo orientados a seguir para os pontos de apoio. 

Já chega a oito o número de deslizamentos de terra em Teresópolis. A informação foi confirmada pela 

Secretaria de estado de Defesa Civil, que informou ainda que o secretário e comandante-geral do 

Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, coronel Sérgio Simões, seguiu para o município, onde 

acompanha os trabalhos de resgate. 

A serra Rio-Teresópolis está totalmente fechada nos dois sentidos. De acordo com a CRT, 

concessionária responsável pela via, a interdição ocorre por medida preventiva, já que chove muito 

forte na cidade. Não há previsão de reabertura. 

FONTE: G1 SP, São Paulo, 06 de abril de 2012. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2012/04/moradores-relatam-enchente-em-teresopolis-nas-redes-sociais.html 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/04/chega-8-numero-de-deslizamentos-em-teresopolis-diz-defesa-civil.html
http://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/cidade/teresopolis.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/04/moradores-relatam-enchente-em-teresopolis-nas-redes-sociais.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/04/moradores-relatam-enchente-em-teresopolis-nas-redes-sociais.html
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ANEXO 9    

 

 
REGISTROS DOS DESASTRES NATURAIS QUE ACOMETERAM O MUNICÍPIO 

DE TERESÓPOLIS DE 1974 A 2012 

 

 

Banco de Dados de Registros de Desastres 

Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID 

No Banco de Dados de Registros de Desastres estão incluídos todos os documentos 
levantados durante a execução do PNGR - Planejamento Nacional para Gestão de Riscos 

 
FONTE: Ministério da Integração Nacional , disponível em: http://www.integracao.gov.br/pt/home > 

Banco de Dados de Registros de Desastres -  Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID, 

Teresópolis – RJ, disponível em: http://150.162.127.14:8080/bdrd/bdrd.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integracao.gov.br/pt/home
http://150.162.127.14:8080/bdrd/bdrd.html
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ANEXO 10                                      

                                                       “POR DO SOL” 

 
“Pensei nesta foto ao ver um fim de tarde tão lindo, num céu tão azul... E 

vendo um fim de tarde tão lindo, quem pôde imaginar que a noite poderia ser 

tão devastadora, que o céu azul e límpido poderia se transformar em nuvens 

escuras e carregadas que despejaram sobre a nossa cidade uma tempestade 

devastadora que saiu destruindo tudo por onde passava. Só se ouvia gritos, 

pedidos de socorro, uma cena aterrorizante. Diante disso tudo, o que ser feito? 

Queremos ajudar o nosso próximo que clama por socorro, que vê a sua casa e a 

sua família sendo levada por uma enxurrada....Tanto tempo para construir e só 

alguns poucos minutos para perder tudo. Onde procurar ajuda?  Onde me 

refugiar? Perguntas que passam na cabeça sem saber que direção tomar diante 

da confusão que está a mente”. 

“Estou aqui, profissional de saúde, diante desta cena, diante do desespero 

das pessoas que me procuram esperando de mim alguma ajuda, esperando que 

eu possa fazer alguma coisa, que amenize um pouco a dor. O que eu faço? Me 

pergunto. O que junto com a minha equipe posso fazer diante de tantas 

limitações que encontro para exercer minha função?” 

“Dentro de minhas possibilidades junto com a minha equipe podemos 

acolher as pessoas, tentar amenizar a dor física e também a da alma, nos juntar 

com várias áreas, união faz a força! Saúde, educação, comunidade, todos os 

órgãos integrados para o bem comum. Ajudar o próximo, acolher, procurar 

abrigos, organizar funções....muitos querem ajudar e sem organização acabam 

atrapalhando.” 

“O profissional de saúde é muito importante, porém sozinhos não 

podemos muita coisa. Precisamos apoiar e sermos apoiados, e, unidos com 

todos diante de situações calamitosas, pensar o bem comum e esquecer dos que 

só pensam no próprio bem.” 

 

Teresópolis, 11 de Junho de 2014. 
                                                                     

                                                                        Laguna I e II 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE 1 

 
CRONOGRAMA DA PESQUISA              

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 2012                                                       2013  

Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

ATIVIDADES               

Escolha do tema 

e definição do 

problema 

X X X X           

Entrega da 

introdução 

    X          

Levantamento 

bibliográfico 

  X X X X X X X X     

Determinação 

da metodologia 

  X X           

Entrega do 

Anteprojeto 

     X         

Elaboração do 

projeto 

     X X X X      

Qualificação do 

projeto 

         X     

Elaboração dos 

instrumentos 

         X X X X  

Envio ao comitê 

de ética e 

pesquisa 

             X 

CRONOGRAMA      2014     

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

ATIVIDADES           

Autorização da pesquisa pelo 

CEP 

     X     

Coleta dos dados  

 

    X     

Análise e interpretação dos 

dados 

      X X   

Qualificação da pesquisa        X   

Revisão e elaboração do texto 

final 

       X X  

Apresentação da tese de 

mestrado 

         X 

Produto do mestrado          X 
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APÊNDICE 2 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto: EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO DISPOSITIVO PARA ENFRENTAMENTO 

DOS DESASTRES NATURAIS NA ATENÇÃO BÁSICA 

Pesquisador Responsável: Bruna Salgueiro Bruno 

Instituição: Universidade Federal Fluminense- UFF 

 

Nome do voluntário:___________________________________________________ 

Idade: _____________ anos. R.G :________________________________________ 

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Educação Permanente como 

dispositivo para enfrentamento dos desastres naturais na Atenção Básica” de responsabilidade da 

pesquisadora Bruna Salgueiro Bruno. O estudo tem como objetivos utilizar a potência do espaço de EPS, através 

de uma oficina de fotos, para conhecer de que forma os membros das equipes de saúde da família enfrentam as 

catástrofes naturais; e analisar a influência da EPS como dispositivo na construção de estratégias de 

enfrentamento dos desastres naturais pelas equipes de saúde da família. A participação na pesquisa é voluntária e 

qualquer sujeito que se enquadre nos critérios de inclusão poderá optar por não participar ou desistir da pesquisa 

em qualquer momento do estudo, não sofrendo com isso nenhum tipo de desconforto ou constrangimento na 

continuidade de sua prática social ou laboral cotidiana. Caso concorde em participar do estudo, você participará 

de oficinas de fotos a fim de propor formas de enfrentamento dos desastres naturais para as equipes da atenção 

básica. As oficinas de fotos serão gravadas (em áudio) e depois analisadas pelos pesquisadores. Toda a 

informação que for dita, registrada e transcrita será confidencial e anônima e este material será inutilizado após a 

análise dos dados. Ressaltando que o material do áudio somente será utilizado durante a análise da pesquisa, não 

sendo utilizado em qualquer outra etapa da investigação. Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados 

ou publicados em eventos e revistas científicas, resguardando o anonimato dos participantes. Durante todo o 

estudo, você será acompanhado e auxiliado pela pesquisadora, podendo sanar a qualquer momento toda e 

qualquer dúvida acerca do processo da pesquisa. Em caso de você decidir interromper sua participação no 

estudo, a pesquisadora deve ser comunicada para que seus dados relativos ao estudo sejam imediatamente 

excluídos. Seu nome não será revelado ainda que informações relativas à sua entrevista possam ser consultadas 

pela pesquisadora e pelos Comitês de Ética em Pesquisa do município e da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense do Hospital Universitário Antônio Pedro. Não haverá qualquer custo pela sua 

participação no estudo. Os encontros serão pré-agendados, em dias e horários convenientes ao seu processo de 

trabalho. 

 

Eu,_____________________________________________________________, de RG nº 

_________________________declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto 

de pesquisa acima descrito. 

 

 

Teresópolis, _____ de ____________ de _______. 

 

_____________________________________________ 

                     Nome e assinatura do participante. 

                                                                                        

____________________________________________________ 

                    Nome e assinatura do profissional. 
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APÊNDICE 3 

 

CARTA PARA CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA COM A EQUIPE DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA DE VARGEM GRANDE, PELA CO-GESTÃO ENTRE A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A UNIFESO- TERESÓPOLIS/RJ 

 

À diretora do Departamento da Atenção Básica/Saúde da Família do Município de 

Teresópolis-RJ e à responsável Técnica pela Co-gestão das Equipes de Saúde da Família pelo 

UNIFESO. 

 

Venho por meio desta, solicitar autorização e liberação da Equipe de Saúde da Família de 

Vargem Grande para participarem da pesquisa de mestrado intitulada: “EDUCAÇÃO 

PERMANENTE COMO DISPOSITIVO PARA ENFRENTAMENTO DOS 

DESASTRES NATURAIS NA ATENÇÃO BÁSICA”,  a qual terá como sujeitos da 

pesquisa a equipe atual da UBSF de Vargem Grande e a equipe anterior  (atuante até julho de 

2013), a qual vivenciou a catástrofe de 2012 nesta comunidade rural.  

 

As datas previstas e já pactuadas com a equipe atual da UBSF de Vargem Grande para o 

desenvolvimento da pesquisa serão: 

 

23/05/2014 (sexta-feira) - horário: das 08:00 h às 12:00 h. Este encontro acontecerá na 

Igreja São João Batista, local em que a equipe se encontra alocada neste momento em virtude 

das obras que estão sendo realizadas na UBSF de Vargem Grande. Este encontro acontecerá 

no dia e horário da reunião de equipe, desta forma não atrapalhará o atendimento à população. 

A profissional responsável pela educação permanente da equipe está ciente e estará junto com 

a equipe neste encontro. 

 

11/06/2014 (quarta-feira) – horário: das 08:00 h às 12:00 h e das 13:00 h às 17:00 h. Este 

encontro pretende ser realizado na Escola Municipal localizada em Vargem Grande. Para que 

não atrapalhe o processo de trabalho da equipe, a mesma será dividida em dois grupos, um 

grupo estará participando da pesquisa pela manhã e o outro grupo à tarde, dessa forma não 

haverá alteração do horário de atendimento à população. 
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APÊNDICE 4 

 

2º MOMENTO DA PESQUISA: Detalhamento da pesquisa, sensibilização dos 

participantes e preparação para a oficina de fotos. 

 

APRESENTAÇÃO EM POWERPOINT PARA OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa

Pós-Graduação Geral em Enfermagem

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO 

NA SAÚDE: FORMAÇÃO DOCENTE 

INTERDISCIPLINAR PARA O SUS

EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO DISPOSITIVO PARA 
ENFRENTAMENTO DOS DESASTRES NATURAIS NA 

ATENÇÃO BÁSICA

AUTORA: Bruna S. Bruno

 

PROJETO DA OFICINA DE FOTOS

EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO DISPOSITIVO 
PARA ENFRENTAMENTO DOS DESASTRES NATURAIS 

NA ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo da pesquisa

 

PROJETO DA OFICINA DE FOTOS

OBJETIVOS da oficina de fotos:

 Produzir espaço de debate e reflexão sobre o 
ENFRENTAMENTO DAS CATÁSTROFES NATURAIS NA 
ATENÇÃO BÁSICA

 Criação coletiva de estratégias para o 
enfrentamento das catástrofes naturais na atenção 
básica, sob o olhar dos profissionais de saúde da 
família.

 Pesquisa de campo do projeto de mestrado
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PROJETO DA OFICINA DE FOTOS

MATERIAIS E MÉTODOS:

Será realizada uma oficina de fotos, na Escola 
Municipal Neyde Angélica – Vargem 
Grande/Teresópolis/RJ, para discussão 
coletiva sobre o enfrentamento das 
catástrofes naturais pelos profissionais da 
atenção básica utilizando a fotocomposição.

 

PROJETO DA OFICINA DE FOTOS

MATERIAIS E MÉTODOS:

 Participarão da oficina: a Equipe de Saúde da Família que 
enfrentou a catástrofe natural de 2012 em Vargem Grande e 
atuou nesta Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) até 
07/2013; e a Equipe de Saúde da Família que atua na UBSF 
atualmente, e ainda não vivenciou nenhum episódio de 
catástrofe natural até a presente data (20/05/2014).

 Será utilizado registro de áudio através de gravação das falas 
dos profissionais de saúde da família participantes da 
pesquisa

 

“Brasil admite à ONU despreparo para enfrentar tragédias 

naturais.....Documento diz que país não tem condições nem de 
verificar a eficiência dos serviços”.

Disponível em :http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro 16/01/2011 às 16h15

TERESÓPOLIS /RJ– CAMPO GRANDE
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...”A força da água embaralhou casas, árvores, carros, 
toneladas de terra e vidas humanas”...

Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/veja-acompanha/a-tragedia-das-
enchentes/cidades-devestadas-estao-sem-agua-luz-e-telefon/ em 12/01/2011  às 20:19

TERESÓPOLIS /RJ  

“...Só se tem certeza de que tudo que o homem construiu virou 
cascalho diante da violência da correnteza...”

Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/veja-acompanha/a-tragedia-das-enchentes/cidades-

devestadas-estao-sem-agua-luz-e-telefon/ em 12/01/2011  às 20:19

TERESÓPOLIS /RJ– CALEME  

...”Quem perambula está à procura de parentes, em busca de 
abrigo ou carrega alguém da família, morto ou ferido”...

Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/veja-acompanha/a-tragedia-das-

enchentes/cidades-devestadas-estao-sem-agua-luz-e-telefon/ em 12/01/2011 às 20:19

TERESÓPOLIS /RJ– CAMPO GRANDE  
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“...O que hoje parece ser o leito revolvido de um rio era, até a 
noite de terça-feira, um bairro de classe média cortado por um 

pequeno riacho...”
Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/veja-acompanha/a-tragedia-das-

enchentes/cidades-devestadas-estao-sem-agua-luz-e-telefon/ em 12/01/2011  às 20:19

TERESÓPOLIS /RJ  

“...Do alto, Teresópolis parece ter deixado de ser uma cidade cercada pelo 
verde para assumir o tom avermelhado do barro que invadiu ruas, casas e 

praças...” Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/veja-acompanha/a-tragedia-das-

enchentes/cidades-devestadas-estao-sem-agua-luz-e-telefon/ em 12/01/2011  às 20:19

TERESÓPOLIS /RJ - CALEME  

“...Segundo o prefeito, a zona rural acabou. As estradas são inexistentes, 
e todas as pontes foram derrubadas pela força da água...”

Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/veja-acompanha/a-tragedia-das-enchentes/cidades-

devestadas-estao-sem-agua-luz-e-telefon/ em 12/01/2011 às 20:19

TERESÓPOLIS /RJ - VIEIRA  
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E A SAÚDE, COMO AGIU?

 

PERGUNTAS DISPARADORAS

 Como é o trabalho do profissional de saúde da atenção básica
diante de uma catástrofe natural?

 Quem são os parceiros nesse trabalho de enfrentamento das 
catástrofes naturais?

 O que ou quem, dificulta ou impede, que as atividades de
trabalho sejam executadas/desenvolvidas diante de uma catástrofe 
natural?

 O que ou quem, facilita ou ajuda, para que as atividades de
trabalho sejam executadas/desenvolvidas diante de uma catástrofe
natural?

PARA REFLETIR:

 

OFICINA DE FOTOS: 
PISTAS PARA FAZER AS FOTOGRAFIAS

 Como posso contribuir para o enfrentamento das catástrofes 
naturais  na atenção básica?

 Que propostas posso trazer para o enfrentamento das 
catástrofes naturais?

 O que pode ajudar no enfrentamento das catástrofes naturais?

 O que é fácil de fazer?  

 O que é difícil de fazer?  

 Entraves?

NO QUE DEVO PENSAR NA HORA DE PRODUZIR
A FOTO ? 
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Debater a pertinência do que será fotografado:
- Lembrar que as fotos produzidas poderão ser compartilhadas com 

outras equipes de saúde da família

- Não deve aparecer pessoas – RESSALVA: não podem aparecer
pessoas anônimas identificáveis, entretanto, podem aparecer
recortes de revista, jornal com atores, “celebridades”.

- Podem ser fotografados ambientes, paisagens, objetos...

- Podem ser elaboradas com intervenções do fotógrafo, tais como: 
montagem do ambiente como cenografia, montagens, photoshop, 
sobreposição de imagens...

ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FOTOS 

 

CRONOGRAMA : 

1. CONFECÇÃO INDIVIDUAL DAS FOTOGRAFIAS (fotocomposição)

2. ENVIO DA FOTOGRAFIA PARA A PESQUISADORA ATÉ DATA PACTUADA    

(por whatsapp- 987801516, ou email – brunabrunofisio@hotmail.com)

1º Grupo: 28/05       2º Grupo: 30/05

3. ENCONTRO DIA 11/06/14 (quarta-feira) das 08:00 às 12:00 e das 13:00 
às 17:00 NA ESCOLA NEYDE ANGÉLICA PARA REALIZAÇÃO DA 
OFICINA DE FOTOS. 

Obs: A equipe atual da UBSF V.G. será dividida em 2 grupos, um grupo
estará pela manhã na oficina e o outro à tarde.

4. DEBATE SOBRE AS FOTOGRAFIAS CONFECCIONADAS – 11/06/14

 

EXEMPLOS DE FOTOCOMPOSIÇÕES
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EXEMPLOS

 

EXEMPLOS

 

EXEMPLOS
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OBRIGADA PELA PARTICIPAÇÃO 
NESTA PESQUISA!!!
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APÊNDICE  5 
 

3º MOMENTO DA PESQUISA: OFICINA DE FOTOS 

APRESENTAÇÃO EM DATA SHOW DAS FOTOCOMPOSIÇÕES PRODUZIDAS 

PELOS PARTICIPANTES 

 

 

QUE PROPOSTAS 

TRAGO PARA O 

ENFRENTAMENTO DOS 

DESASTRES NATURAIS?

 

 

(...) “hoje você tem sua casa, hoje você tem seus objetos,  aquilo que a gente gosta, né (...). E, de repente há 

uma chuva né, você vai dormir tranquilamente e no dia seguinte aquilo tudo que vc tinha (...) de repente 

você tem uma ruptura daquilo e, por isto coloquei o espelho representando esta, o espelho está quebrado”. 
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“Eu peguei várias  fotos de tragédias (...) Aí, depois eu pensei, puxa vida, tanta tragédia tanta coisa  (...) Aí 

eu me deparei com essa foto, que achei linda, maravilhosa. Aí, vejo o Hino de Teresópolis, que é muito lindo. 

Teresópolis, terra de luz e de amor” (...) 

 

 

 

“Essa foto eu tirei quando a unidade estava lá na Igreja, eu fui  no jardim e peguei uma flor (...)  Coloquei 

em cima do banco aí tirei (...) pensei nesta foto porque olha só, olha a fragilidade desta flor. Olha como ela 

é frágil ali naquele momento. Trazendo isto para a realidade do que aconteceu na tragédia, eu pensei muito 

nas crianças” (...). 

 

 

 

“Essa foto eu tinha em mente a fragilidade do ser humano. Essa casa está numa área que foi muito atingida e 

essa casa ficou de pé, enquanto outras casas que também tinham pessoas honestas, pessoas boas e muitas vidas 

se foram, casas foram totalmente levadas”. 
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“Essa foto eu botei esses bonequinhos para retratar que nós como profissionais da saúde, a gente larga a nossa 

família né, e bota nossa profissão em primeiro lugar”. 

 

 

 

 

(...) “um corpo na areia, é, eu quis expor a fragilidade, (...) na época a gente era muito frágil. A gente não tinha 

preparação nenhuma, eu sofri com a tragédia não perdendo nada mas, a minha filha casou-se naquele 

sábado”(...). 

 

 

 

 

“Essa foto ai é como eu me senti na primeira tragédia de 2011, logo depois da tragédia” (...). 
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“Eu olhei aquela obra ali (...), tiraram o telhado, o que acontece, todos na tragédia deitaram nos seus lares, a 

casa perfeita, com suas famílias dentro, achando que estava seguro né, e de repente, vem a água e acabou com 

tudo, levou tudo, levou sonhos, levou pessoas queridas (...), e ate hoje muitas pessoas voltam onde moravam e 

está assim, em ruínas” (...). 

 

 

      

“Pensei nessa foto num fim de tarde tão lindo (...) e vendo um fim de tarde tão lindo, quem pôde imaginar que a 

noite poderia ser tão devastadora? O céu azul e límpido pôde se transformar em nuvens escuras e carregadas, 

despejando sobre a nossa cidade uma chuva devastadora” (...). 

 

 

(...) “eu quis mostrar a coisa do apoio que eu recebi tanto na comunidade quanto na minha própria casa” 
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(...) “ essa foto representa pra mim primeiro um caminho, porque um caminho sempre vai dar em algum lugar 

(...) mas que diante desse caminho tem uma pedra, e essa pedra significa o obstáculo que deve ser vencido” 

(...). 

 

 

 

(...) “Acho que quando eu fiz essa foto ali, fiz questão de colocar alguém que está dentro da Unidade 

com a mão junto com a caneta e o papel, eu quis pensar que tem sim que haver um planejamento, não 

adiante a gente agir com o coração” (...). 

 

 

 

 

“Na realidade a minha foto é muito mais técnica do que emoção (...) tecnicamente falando é o seguinte, que 

nenhuma construção pode ser feita perto de qualquer tipo de riacho, pelo menos a 15, 20 metros. Você não 

pode fazer e todo mundo faz, todo mundo constrói” (...). 
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(...) “eu parei pra pensar assim:às vezes a gente acha que o nosso problema às vezes é grande, com 

certeza, minha casa é uma casa de alto risco, sai de casa com a intenção de ajudar a minha avó, 

quando eu retornei pra casa minha casa já estava com o barranco atrás caído” (...). 

 

 

 

 

(...) “aquela foto ali a primeira é uma árvore (...) que uns 15 ou 20 dias atrás choveu muito, um dilúvio e eu fiquei 

bem assustada, ai eu cheguei da calçada e tirei a foto porque eu achei meio sombrio. O formigueiro, eu pensei que 

elas são organizadas no mesmo tempo que vem a outra vai tem o caminho de vinda e tem o de ida”.   

 

 

 

(...) “a minha foto eu escolhi a água porque eu pensei a água que é uma coisa assim pra vida (...)  que é 

essencial pra vida sem ela ninguém vive (...) trouxe um sofrimento muito grande (...) ela acabou com toda a 

estrutura do ser humano” (...). 
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 No Meio do Caminho

No meio do caminho tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
Tinha uma pedra
No meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
Na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
Tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra.

Carlos Drummond de Andrade

 

Fim da oficina!

Muito obrigada pela sua 

participação

nessa pesquisa!!!
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APÊNDICE 6 
 

CATEGORIZAÇÕES DOS DADOS DAS OFICINAS DE FOTOS 

 

Categoria 1 - O enfrentamento dos desastres naturais pelas equipes de Saúde da família 

 

Índice 1: Propostas - estratégias para o enfrentamento das tragédias naturais 

 

Quadro 21 - Índice 1:  Propostas – estratégias para o enfrentamento das tragédias naturais. Oficina Por do Sol.   

 

CÓDIGOS 

 

1 - PROPOSTAS – ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS TRAGÉDIAS 

NATURAIS 

 

Ouro II 

- (...) “na questão da liderança, de ter alguém com a cabeça fria (...) com a lucidez mais 

equilibrada, (...) se é possível manter o equilíbrio num momento deste, para dizer: não 

gente, vamos ficar no corredor! não gente, vamos fazer assim!”. 

 

 

Taió II 

- (...) “oferecer aos profissionais que tratam das famílias danificadas pelas tragédias, 

recursos teóricos, técnicos. Dar assistência psicológica necessária para aliviar o 

sofrimento causado pelo evento que é traumático”(...). 

“Estes folhetos explicativos quanto ao consumo da água com as enchentes, que deve ser 

mais divulgados” (...). Com estes panfletos acho que as pessoas deveriam ser orientadas 

antes” (...). 

 

 

 

Pancas II 

 

 

- (...)“é mais orientação e saber o que fazer nessas horas, de repente se organizarem as 

comunidades para terem uma referencia quando começar a chover muito e o rio encher, 

ter telefones de contatos: -Aqui, você pode ligar para tal lugar (...). “Você vai para tal 

igreja,(...) Então a pessoa tem para onde ir, na educação, ter o que fazer , ficar em casa, 

correr pra fora, ir pra qual lugar, qual lugar é seguro, acho que é educação”.  

- “É, mas essa  informação primeiro tem que chegar para alguém, para orientar essas 

pessoas” (...) 

- “Eu acho que com uma parceria da defesa civil, procurar mais a defesa civil e perguntar 

o que devemos fazer, porque eles têm umas orientações e a gente anota o telefone de 

contato para a gente na hora saber se vai para tal lugar”(...) 

 

Sardoá I 

 - (...) “tinha que ter uma certa liderança em relação a isto. A importância de uma 

liderança”. 

 

 

 

 

 

Cristal II 

- (...) “a gente já sabe quais são os bairros de risco, apesar de que outras áreas podem 

sempre ser acometidas, mas a questão das escolas, fazer um planejamento para que essas 

crianças saibam o que fazer”(...) 

- (...) “eu acho que o pensamento da gente de trabalhar na prevenção é o que torna os 

profissionais mais seguros na hora de agirem num evento desses”(...). 

- “E aí minha proposta diante disso tudo seriam formações de comissões em cada bairro 

que tivesse uma UBSF (...) seriam comissões de trabalho, envolvendo diversos setores, 

incluindo desde a gestão até o usuário.  E ai eu pensei numa proposta que de repente 

envolveria pessoas responsáveis por cada serviço, então uma pessoa da defesa civil, uma 

pessoa do desenvolvimento social, uma pessoa da educação, um gestor da saúde (...), 

tinha que estar a vigilância e os membros da equipe de saúde da família, pelo menos 

delegar alguns ali que vão liderar isso, e se houver conselho gestor, a associação de 

moradores e os usuários nessa comissão pra fazer o trabalho na visão de cada um” (...). 

 - (...) “cada um com seu potencial pra propor ações pra essa equipe que vai estar agora 

na atenção básica, preparando junto com a comunidade uma ação preventiva”. 

 

Derrubadas II 

- (...) “teria que ter um contato com um superior, com quem estive organizando. É, um 

telefone do superior para dizer o que fazer numa hora dessa”. 

 

 

Chapecó I e II 

- (...)“eu acho assim que mobilizar a comunidade, donos de comércios, quem tem assim 

uma loja de material de construção (...). 

- (...) “eu acho que a comunidade tem que estar sempre junto, todos juntos. Porque na 

hora que acontece, às vezes não acontece só com um, acontece com vários, então todos 

tem que estarem unidos para saber o que fazer”. 

 

 

- (...) “organização, montar uma estratégia de enfrentamento de tragédias, já que a nossa 

cidade é geográfica é cheia de montanhas é propicia a isso, a alagamentos. Então vamos 
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Laguna I e II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguna I e II 

criar uma estratégia, aí vamos mobilizar o povo, sensibilizar à eles da necessidade de ter 

o cuidado da prevenção de doenças.  

- “Primeiro a gente tem que pesquisar o que foi feito em outros lugares, o que deu certo, o 

que pode ser implantado aqui também, o que vai dar certo se por acaso acontecer. A gente 

tem que ter essa união aqui entre a gente, entre a comunidade. E dando certo aqui a gente 

passa para outras comunidades, para outras equipes implantarem também, acho que tem 

que ser um trabalho assim entre a gente, porque se a gente for esperar pelos outros acho 

que vai ficar meio parado o negocio, a gente não pode deixar parar, agir aqui entre a 

gente”. 

- “Dentro de minhas possibilidades junto de minha equipe, podemos acolher essas 

pessoas, tentar amenizar a dor física e também a da alma, me juntar com varias áreas, à 

união faz a força. Saúde, educação, comunidade, todos os órgãos integrados para um bem 

comum, ajudar o próximo, acolher, procurar abrigo, organizar funções, muitos querem 

ajudar, mas sem organização acabam atrapalhando. O profissional de saúde é muito 

importante, porém sozinhos não podemos muita coisa, precisamos apoiar e sermos 

apoiados e unidos com todos diante de situações calamitosas. Pensar no bem comum e 

esquecer dos que só pensam no seu próprio bem”. 

 

 

Aimorés I e II 

- (...)”Então eu acho muito importante a gente ter um apoio tanto psicológico (...) a gente 

fala ah to preparado, e não tá, quando chega não tá, não adianta”. 

- (...) “acho importante sim, a comunidade se unir, cada um apoiar o outro (...). Não 

adianta eu querer e não ter alguém que participe comigo (...). Tudo, escola,  igreja, que 

igreja sempre ta ali, apóia, a gente teve muita ajuda de igrejas” (...). 

 

 

 

Viana I 

- (...)“Eu acho que ponto de apoio (...) sentir, nessa situação, onde colocar essas pessoas 

de forma segura. Como fazer essa sensibilização (...)como sensibilizar essas pessoas de 

certa forma, para que elas fiquem coesas de que se uma situação dessas acontecer, que 

aquela estratégia é o melhor?” 

- (...)“se tiver um conselho gestor (...) igreja, escola, enfim, coisas assim de referencia, que 

a gente possa também juntar esses elos (...). A gente tem que pensar nisso, dentro da 

comunidade juntar esses segmentos”. 

 

Quadro 22.  Índice 1 - Propostas – estratégias para o enfrentamento das tragédias naturais. Oficina Baile das 

Águas. 

 

CÓDIGOS 

 

1 - PROPOSTAS – ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS TRAGÉDIAS 

NATURAIS 

 

Areal I 

- (...) “nenhuma construção pode ser feita perto de qualquer tipo de riacho, pelo menos a 

15, 20 metros (...) então, acho que uma medida preventiva seria você usar a lei (...) por 

outro lado, quer dizer em termos de rota de ajuda,  eu acho que em termos de enchentes, o 

primeiro lugar a se direcionar são para essas áreas”(...). 

 

 

 

 

Estação I 

- (...) “tem sim que haver um planejamento não adiante a gente agir com o coração”. 

- (...) “eu pensei, eu acho que parcerias com secretaria de educação, a secretaria de 

saúde, a associação de moradores”(...). 

- “Eu acho que a gente tem que incomodar a comunidade. O incômodo, chegar na 

comunidade, eu acho que vai fazer eles realmente enxergarem a força, o poder que eles 

têm”.   

- “Incomodar. Todo dia ali focado, você tem direito, vai buscar” (...). Não é só eu, ou ele, 

ou ela que vai resolver,(...). A gente tem que incomodar pra que isso se una, ganhe força, a 

gente tem uma força(...). Quando o prefeito saiu não foi pela força da comunidade, então 

olha só o que a gente fez”. 

Chapecó I e II - “Temos que sacudir então Vargem Grande inteira”. 

 

 

Laguna I e II 

- (...) “isso é um trabalho de formiguinha,  é um trabalho longo, que ate então tem que dar 

o primeiro passo, se a gente ficar esperando o poder público, defesa civil, prefeitura, de 

repente não vai sair do lugar, a gente tem que se reunir. Eu falei isso de manhã, a 

comunidade hoje é uma união, alguém tem que dar o primeiro passo pra acontecer 

alguma coisa, se não a gente vai ficar não teve, não teve, não vai fazer nada”. 

 

Aperibé I 

- (...) “a gente da equipe do posto de saúde talvez a gente possa ajudar em alguma coisa, 

mas se não tiver aonde a gente recorrer pra tentar ajudar as pessoas não tem como”. 

 

 

Italva I 

-“Quando eu me refiro a questão da organização seria o meu pensamento, se a gente 

conseguisse a organização do posto, defesa civil, ponto de apoio, tanto que teria mais a 

comunidade, mais ou menos uma coisa esquematizada”.Se eu pudesse sair avisando, ah 
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ponto de apoio é a escola (...) Entendeu? As pessoas já saberiam o que seria melhor”(...). 

- “Eu não sei se é só com os alunos, com os pais... a organização é fundamental, a união, 

a comunicação”(...). 

- (...) “a gente junto botar pra funcionar, a gente conseguir ponto de apoio, conseguir a 

parceria, a gente vai conseguir (...) A gente torce muito, porque vai ser um alivio, o medo 

já vai diminuir bastante. A gente só precisa saber orientar”. 

 

 

Cristal 

- “Tem que usar essas pessoas pra esse bem, usar a comunidade  articular a comunidade 

em planejamentos para a própria comunidade, e usar os meios comuns da gente, igrejas, 

escola,s os meios comuns da gente, podem ser meios potenciais pra potencializar a 

proteção daquela comunidade”. 

- “Tem que pensar nisso na hora de propor a ação, coisas viáveis que eu acho que têm 

como fazer, juntar a comunidade né, com as instancias superiores, não é porque a gente 

fala dessas dificuldades que a gente não vá entrar em contato”. 

 

 

 

Índice 2: Dificuldades – empecilhos ou entraves para o enfrentamento das tragédias naturais 

 

Quadro 23.  Índice  2 - Dificuldades – empecilhos ou entraves  para o enfrentamento das tragédias naturais. 

Oficina Por do Sol. 

 

CÓDIGOS 

 

DIFICULDADES – EMPECILHOS OU ENTRAVES PARA 

O ENFRENTAMENTO DAS TRAGÉDIAS NATURAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouro II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (...) “no dia a dia a gente tinha mais é que agir e a gente não pôde partilhar esta 

experiência que estamos podendo partilhar aqui, acho este momento muito importante 

(...)uma fragilidade que acontece pois as pessoas na hora do acidente as pessoas elas 

são obrigadas a tomar atitudes né, iniciativas cada um toma o que vier à cabeça, mas 

não existiu este momento de partilha, de troca de experiência”. 

- (... ) “falta roda de conversa, é uma fragilidade que a gente encontra, pois todo 

mundo tem que tomar uma iniciativa, tem que ser tudo muito concreto, para naquele 

momento se ter uma solução àquilo que é mais emergente” 

- “Eu acho o seguinte, essas catástrofes e apesar de serem coisas assim muito drásticas 

ou muito dramáticas, na verdade elas revelam uma base(...) elas revelam uma 

sociedade totalmente desestruturada. Porque quando acontece a catástrofe que a gente 

vem descobrir assim, que as pessoas não sabem exercer o seu direito de cidadania, de 

reivindicar as suas necessidades. As pessoas continuam construindo em áreas de risco, 

entendeu. É lógico que esta é uma coisa de passo de formiguinha, mas este exercício de 

cidadania que falta. Porque acabou a tragédia e ninguém mais fala nada, tudo se 

esquece e tudo volta e, as pessoas não comentam mais, como se fosse coisa de 

passagem remota e uma coisa que nunca mais fosse acontecer” 

- (...) “eu acho que falta isso, falta esta organização da sociedade no sentido de ter 

recurso, de reivindicar, pôr a sua preocupação. (...) até hoje (...) não se fez nada. A 

gente não tem número exato, mas a gente sabe que muita gente que continua 

desabrigada”. 

- (...) “fica faltando isto, pois todo mundo se encontrando, todo mundo correndo e 

ninguém sabe para onde vai”. 

- (...) “falta-se trabalhar com dados reais e a partir do problema, você criar um 

planejamento que seja exeqüível e esteja conectado com a realidade, porque talvez se 

você criar um planejamento muito teórico, você na hora do problema (...) ele está 

descolado da realidade”. 

- (...) “Eu acho que numa situação dessas, existe muita ação distorcida, muitas 

informações que não são pertinentes, não existe uma comunicação ou um meio de 

comunicação digamos único, que diga faça isso, cada um diz uma coisa, cada um dá 

uma informação, às vezes informações exageradas, informações equivocadas, a gente 

não tem noção de em quem acreditar”. 

- (...) “a gente fica com interrogações fica sem saber o que fazer, encontra pedras no 

caminho, muitas pedras no caminho, mas a gente vai em frente. O caminho ta lá e a 

gente tem que seguir então a interrogação existe, as pedras existem”. 
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Taió II 

 

 

 

Taió II 

-  (...) “acho que falta uma organização assim, de políticos, de se preparem”(...). 

- (...) “mas, ainda faltam mais esclarecimentos para a população e mais capacidade 

dos profissionais para lidar com estas situações”(...). 

- (...) “o povo tem mania de cair tudo no esquecimento”. 

- (...) “na época foi uma dificuldade, o entendimento da Prefeitura e aqui do povo, com 

a Cruz Vermelha, eles se desentenderam ali na hora de organizar donativos, essas 

coisas. É um momento que era para juntar força, para trabalhar, para ajudar, né”. 

 

 

Pancas II 

- “A gente não tem nenhum treinamento, onde que é melhor para a pessoa ir num 

alagamento?”. 

- “As pessoas não sabem se é melhor subir para o telhado, se é melhor se esconder 

embaixo da cama. Então falta isso”(...). 

“Então não existe assim: “vamos tirar as pessoas da área de risco”!” 

- (...)  eu nunca tive nenhuma capacitação e também o apoio psicológico, que também 

até pra gente dar um apoio psicológico é muito difícil porque você também ta sentido”. 

 

Içara I 

- “A gente fica meio de braços atados né, porque se a gente toma às vezes alguma 

decisão, vai ter que responder lá na frente, é o tal do respaldo que a gente tem que ter 

sempre, aí é complicado. Se agir, aí lá na frente vai ter que responder alguma coisa, 

por agir, né”. 

 

Sardoá I 

 

- (...)“algumas pessoas que estavam lá tentando ajudar, era uma das que mais 

atrapalhavam. Porque era assim: faz isto! não faz aquilo! e as idéias não batiam e as 

senhoras davam quase briga”. 

 

 

 

 

 

Cristal II 

- (...) “ é o que a gente vê (...) que estas pessoas voltaram ao seus locais de origem é 

porque o governo não deu nenhum suporte para eles, eles não tinham para onde ir”. 

- “E ao mesmo tempo os serviços públicos continuaram funcionando. Por exemplo, os 

lugares de risco continuam tendo luz,  continuam tendo água,  e as pessoas tinham 

ainda condições de voltar, mesmo em péssimas condições sub-humanas.  

- (...) para o lugar que perderam até suas famílias mas voltaram, e ainda reconstruíram 

em local de risco e condenado pela defesa civil”. 

- (...) “ os rios estão assoreados e não poderiam nem existir construção mas não existe 

fiscalização para falar: você não pode construir! Quando vê já está construído e tudo 

tomado”(...). 

- (...) “a equipe, e eu pensava totalmente isso, aonde a gente vai começar primeiro? 

Quais são as necessidades e o que a gente vai fazer? Quando eu voltei e vi a 

necessidade dessas pessoas, eu falava: gente eu preciso de um plano! eu preciso fazer 

isso!” 

 

 

 

 

 

 

Derrubadas II 

- “A gente não tinha preparação nenhuma” (...). “Eu sei que ela vem, vai pegar todo 

mundo de surpresa e você não pode fazer nada, mas até nós como profissionais de 

saúde, a gente não sabia o que fazer naquele dia. Ninguém soube! Era um falando uma 

coisa e outro falando outra (...) você não tinha uma informação”. 

- (...) “as pessoas não sabiam o que fazer, não só aqui no posto (...) eram informações 

desencontradas”. 

- (...) “não teve aquela organização, você vai pra lá, você pega o carro e vai buscar 

(...) foi uma coisa muito desorganizada”. 

- “Aqui eles tomaram várias providências aqui, que foram eles que tomaram. Não veio 

de quem deveria ter vindo. Isto que eu acho”. 

- “E a secretaria de saúde a gente sabe que sempre foi assim, tudo muito 

desencontrado”. 

- “Nós tivemos duas catástrofes horrorosas, nos trabalhamos e depois dela a gente 

ainda continuou no posto várias vezes e nós não tivemos nada, nada, nada, nada, nem 

treinamento, nada”. 

 

 

Chapecó I e II 

- “A gente se sente assim incapaz, eu olho assim e me sito incapaz muitas vezes, de 

poder ajudar mais o próximo, se mobilizar” (...). 

- “Levar todo mundo para minha casa eu não posso e também não tem nenhuma ajuda, 

então a gente se sente assim totalmente perdido, a gente só fica se perguntando o que 

fazer” (...). 

- (...)”Eu acho que contar com o poder político não adianta” (...). 

 

 

Nonoai I e II 

- “Neste curso eles falaram, vocês vão receber mensagens no celular, depois teve outra 

aqui em Vargem Grande e a gente nunca recebeu mensagem nenhuma”. 

- “Na época foi o pessoal da defesa civil que fez este serviço com a gente, capacitação 

e depois ficou de ter outras, mas não teve mais nada”. 
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Laguna I e II 

 - “Eu acho que plano até tem, o problema é que não funciona. Começa e depois não se 

dá continuidade, tipo, na época nos tivemos um curso da defesa civil. A defesa civil fez 

um curso com os agentes comunitários, e eles falavam: vocês vão receber um aparelho 

com as informações do tempo porque agora vamos analisar e se tiver uma chuva para 

vir vocês vão receber dentro algumas horas antes, uma mensagem para poder avisar a 

comunidade. Vai receber uma mensagem no celular. Pegaram o número do celular da 

gente e a gente nunca recebeu aparelho, nunca recebemos mensagem. Nunca mais teve 

nada, não se deu continuidade ao trabalho”. 

 - “É o que eu falei sobre o sistema de alarme que eles colocaram no Pimentel e em 

alguns lugares, na época tinha alguém um agente da defesa civil que tocava o alarme 

quando atingia certo nível de água. Mas, não colocaram em todos os lugares, prá cá 

mesmo não colocaram”.   

- (...) “ a gente está vendo que estamos um pouco assim meio perdido e sozinho entre 

aspas (...) tentar fazer entre a gente, porque se a gente ficar esperando o prefeito, a 

secretaria de saúde, a gente não vai chegar a lugar nenhum pelo que a gente ta vendo. 

(...) porque se a gente for esperar pelos outros acho que vai ficar meio parado o 

negocio, a gente não pode deixar parar, agir aqui entre a gente”. 

- “O profissional de saúde é muito importante, porém sozinhos não podemos muita 

coisa”(...). 

 

 

 

Aimorés I e II 

- (...) “meu pai desesperado dentro da casa, tava perdendo tudo e eu não sabia o que 

fazer. Se eu acolhia meu pai ou se eu chorava junto. Difícil”. 

- (...) “tive tios, primos que também sofreram, então, e naquele momento ali eu não tive 

apoio eu não sabia o que fazer, ficava naquela ah Gisele faz isso, faz aquilo, mas eu 

não sabia, fiquei assim né, o que eu iria fazer, meu pai queria ficar dentro de casa, 

aquela água tapando tudo, ah minhas coisas estão acabando, eu vou fazer o que?”. 

- “Então eu acho muito importante a gente ter um apoio tanto psicológico também 

porque a gente fica, a gente fala ah to preparado, e não ta, quando chega não ta, não 

adianta”. 

- “Não adianta eu querer e não ter alguém que participe comigo” (...). 

 

 

Viana I 

- (...) “todo mundo quer fazer, mas no momento ter uma ação né. A pessoa tem que ter 

uma ação. Então, tiveram muitos voluntários, muito trabalho, mas que se diluiu por 

conta de um querendo fazer: Ah faz isso. Outro: vai faz aquilo. Entendeu? Muita gente 

mandando e pouca gente agindo 

“E eu assim fiquei meio descompensada. Fiquei meio fora de mim”. 

 

 

Quadro 24.  Índice  2 - Dificuldades – empecilhos ou entraves  para o enfrentamento das tragédias naturais.  

Oficina Baile das Águas 

 

CÓDIGOS 

 

DIFICULDADES – EMPECILHOS OU ENTRAVES PARA 

O ENFRENTAMENTO DAS TRAGÉDIAS NATURAIS 

Resplendor I - (...) “sabe que tem que contar consigo mesmo porque não pode contar com quem 

deveria contar” (...). 

- (...) “o poder publico precisa da necessidade do outro pra sobreviver (...) precisa 

do sofrimento do ser humano pra que o outro viva, então não vamos nos iludir com 

um dia ter ai um Albert Einstein em Vargem Grande (...)então o sofrimento tem que 

ter porque ele faz o dinheiro circular, “a eu liberei milhões” eu vejo ai na TV “ para 

um hospital não sei da onde, foi liberado não sei quanto, então você chega lá e vê o 

povo morrendo na maca, Cadê esse dinheiro?”(...). 

Areal I - (...) “em termos de prevenção jamais deixaria construir num lugar desses, jamais”. 

- “Essa semana tava passando e vão construir mais ali, estavam colocando tijolo, 

cimento, construindo mais coisa, essa parte da ponte do lado de cá (...) não dá para 

entender(...) vai bloquear a saída do igarapé ali” (...). 

Estação I 

 

 

 

 

 

 

- (...) “porque a gente também sabe que varias coisa foram jogadas no lixo porque 

sobrou demais ou estragou, venceu, então assim, todo tipo de organização foi feito 

de coração, não teve planejamento”. 

- (...) “a gente poder fazer alguma (...) mas a gente precisa de um apoio”. 

- (...) “a gente falando de Vargem Grande isso não existe aqui, ....lá no centro isso 

funciona, então assim, eu não sei porque essa falta de atenção com a pessoa da zona 

rural” (...). 
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Estação I 

- (...) “as pessoas hoje estão revoltadas não se sentem seguras (...) os próprios 

profissionais infelizmente não se sentem seguros (...) eu não posso chegar lá e dizer 

“não a senhora fica calma existe um ponto de apoio que vai receber a senhora lá e é 

um local seguro”a gente não tem esse ponto de apoio”. 

- “Então assim, como que ele vai pensar, um agente comunitário de saúde com um 

papel importantíssimo dentro de uma unidade de saúde, como que ele vai pensar em 

ajudar alguém se ele corre o risco dele mesmo sofrer, entendeu?” (...). 

“Eu acho que o respaldo da gente infelizmente no nosso serviço, ele é publico, se 

falando de SUS se torna publico (...) para entrar dentro  de uma sala de aula, pedir e 

dizer o que tem que ser feito, infelizmente o serviço precisa ser liberado, precisa ser 

acordado com o secretario de saúde, secretario de educação, então esse acesso é 

muito difícil”. 

- (...) “quantas coisas a gente é injustiçado, noites que a gente deita e dorme e finge 

que nada aconteceu com a gente mesmo que tem conhecimento, que tá fazendo esse 

trabalho, tendo a oportunidade de ficar aqui debatendo e tantas coisas acontecem 

que são erradas com a gente e a gente não reclama”. 

- “Igual a reforma do nosso posto de saúde, fizeram errado(...) ele não ta a trinta 

metros da rua, não ta nem dez metros da rua, ele tá na rua”. 

 

 

 

Cristal II 

- “Só para lembrar que em frente a essas casas passa uma rodovia, uma estrada 

intermunicipal Teresópolis-Friburgo, e atrás é um rio”. 

- (...) “não adianta a gente pensar só num ponto de apoio que é inviável da 

comunidade chegar (...) a gente fez a mobilização para tirar o pessoal daqui porque 

aqui virou ponto de apoio, mas não tem chuveiro, a pessoa não tem onde tomar 

banho,  não tinha cobertor, não tinha colchão, então não era bom ponto de apoio”. 

 

 

 

Aperibé I 

- “porque na hora que você sai pra ajudar o seu problema já tá acontecendo em 

casa, imagina se eu tivesse saído pelo lado de trás da minha casa eu tava soterrado. 

Porque não adianta eu querer ajudar o próximo sem ter a noção mesmo de poder me 

ajudar. O barranco da minha casa ta lá ate hoje”. 

- (...) “não dá para entender, equipes de apoio externa são as próprias pessoas que 

estão passando pelo problema” (...). 

- “Na outra tragédia que teve em 2011 ajuda nenhuma veio e não teve nenhuma 

ajuda rápida, contamos com a ajuda de vizinhos pra sair de casa, pegar só uma ou 

outra documentação que nesse caso ia precisar, e fui pra casa de um parente que a 

gente tinha aqui”. 

 

 

 

 

Italva I 

- (...) “ a defesa civil, ela veio fazer um trabalho aqui na escola e  ela não foi lá 

convidar a gente”. 

- (...) “se for a noite igual aconteceu, pra onde nos vamos mandar essas pessoas 

todas molhadas?” (...). 

- (...) “como profissional de saúde eu vou chegar lá , eu trabalho no posto, o que eu 

faço?, Eu não sei pra onde mandar, pra quem ligar de noite... nos outros lugares tem 

sirene os agentes comunitários têm celular, disca pra defesa civil”(...). 

- (...) “Quando vi o carro do secretário, falei “opa, chegou ajuda pro grupo!” Para 

quê ele entrou dentro do carro pra vir se ele não pode me ajudar? Sabe o que eu 

queria ouvir dele: quem é o agente comunitário?(...) porque se ele não deu atenção 

pra um funcionário dali que estava pra ajudar a comunidade, ele vai ajudar a 

comunidade?”. 

 

 

 

Viana I 

- (...) “a cidade está totalmente desmobilizada, é nos temos assim, pessoas que 

ficaram com comprometimento psíquico seriíssimo né, doenças fora do hospital, é 

assim, um numero muito grande de pessoas com suicídio, isso não foi 

computado”(...). 

- (...) “e ai nos estamos com uma saúde mental totalmente desestruturada e 

desmobilizada, nos estamos com pessoas totalmente desconectadas”. 
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Índice 3 – Parcerias - o que ou quem facilita – para o enfrentamento das tragédias naturais. 

 

Quadro 25 - Parcerias - o que ou quem facilita – para o enfrentamento das tragédias naturais. Oficina Por do Sol. 

 

CÓDIGOS 

 

PARCERIAS - O QUÊ OU QUEM FACILITA – PARA O ENFRENTAMENTO 

DAS TRAGÉDIAS NATURAIS. 

 

 

Ouro II 

- (...) “o ser humano ele tem capacidade de resiliência. Capacidade de mesmo 

diante das adversidades, mesmo diante das perdas, há sempre uma força interior 

que nos remete à lutar por um futuro, por uma organização”(...) 

 

 

Taió II 

- “O povo também, apesar dessas críticas que eu mesma fiz, é um povo que está 

nuido. No caso da tragédia mesmo, vimos várias pessoas se mobilizando para 

ajudar, estão ali para ajudar”(...). 

- “Eles agora criaram o sistema de alarme” (...). 

 

Pancas II 

- (...) “são as igrejas normalmente que abrigam as pessoas nessa hora, todas as 

igrejas abriram as portas” (...). 

 

 

Içara I 

- “Na área de saúde acontece muito isso né, a gente querendo ajudar o próximo”. 

 

 

 

 

 

Laguna I e II 

- (...) “há 15 anos eu acho, quando foi implantado o PSF, a Associação de 

Moradores e o Conselho Gestor aqui em Vargem Grande funcionava muito bem, 

então o PSF se uniu com a Associação de Moradores e o Conselho Gestor para 

tentar dar uma solução para o problema dessa família, então a partir daí se 

conseguiu o material todo para fazer a casa dela, conseguiu moveis, conseguiu 

toda uma estrutura que eles precisavam e a casa foi aumentada, fizeram outros 

cômodos, para dar uma condição melhor de vida para essa família”. 

- “Foi muito importante ter esse elo entre o PSF, entre a Associação de Moradores 

e o Conselho Gestor nessa situação, eu acho que tem que ter esse vínculo, esse elo 

entre essas partes, escola, Associação de Moradores e o Conselho Gestor, isso tem 

que estar tudo muito bem entrelaçado pra gente poder fazer um trabalho legal, se 

não a gente não consegue”. 

 

 

Aimorés I e II 

- (...) “eu quis mostrar a coisa do apoio que eu recebi tanto na comunidade quanto 

na minha própria casa né”(...). 

- “Tudo, escola, igreja, que igreja sempre ta ali, após a gente teve muita ajuda das 

igrejas, então eu acho isso muito importante”(...). 

 

 

Quadro 26 - Parcerias - o quê ou quem facilita – para o enfrentamento das tragédias naturais. Oficina Baile das 

Águas. 

 

CÓDIGOS 

 

PARCERIAS - O QUE OU QUEM FACILITA – PARA O ENFRENTAMENTO 

DAS TRAGÉDIAS NATURAIS. 

 

 

Resplendor I 

- “Bom eu acho que a população vai reagir da mesma maneira ela se colocou como 

um bom soldado, lutou,enfrentou” (...). 

- (...) “igreja batista, igreja católica, assembléia de Deus e presbiteriana (...) eles 

conseguiram ir pra lá, e conseguiram ajuda pra sobreviver” (...). 

 

 

Italva I 

- “Tem duas pessoas na comunidade que quando alguém quer saber de alguma 

coisa, ou eu quero saber de alguma coisa, ou procura elas”(...). 

- (...) “depois que aconteceu essa enchente, em alguns postos de saúde foi 

trabalhado pra que tivesse todo o cuidado quando a sirene tocasse, e iam avisar em 

questão assim de clima, quando mudasse radicalmente, que já estaria - avisando o 

pessoal pra todo mundo da comunidade já ser avisado”(...). 

 

Pancas II 

-“Tinha que ser como a comunidade era antigamente, quando tinha que reclamar 

reclamava, quando tinha que falar alguma coisa a comunidade se  juntava”(...) 

 

 

 

Categoria 2 - EPS como dispositivo para o enfrentamento dos desastres naturais. 
 

Esta categoria tem apenas um índice: Índice 4 - Momentos de trocas, de rodas de conversa e diálogo: 

capacitação, motivação e aprendizagem para o enfrentamento das tragédias. 
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Quadro 27 - Índice 4 - Momentos de trocas, de rodas de conversa e diálogo: capacitação, motivação e 

aprendizagem para o enfrentamento das tragédias. Oficina Por do Sol. 

 

CÓDIGOS 

 

MOMENTOS DE TROCAS, DE RODAS DE CONVERSA E DIÁLOGO: 

CAPACITAÇÃO,  MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM PARA O 

ENFRENTAMENTO DAS TRAGÉDIAS 

 

 

 

 

 

Ouro II 

- “Existe uma proposta um trabalho de terapia comunitária, essa terapia 

comunitária, mais uma roda de conversa do que uma terapia,  é um espaço uma 

estratégia que a gente pode usar para partilhar este sentimento e essas angustias 

que surgem neste momento”(...). 

- (...) “a proposta que eu trago, fala exatamente da partilha, da troca, não só de 

sentimentos mas, de experiências e propostas que podem surgir em uma roda, de 

alguém que tenha uma idéia de agir em determinado momento”(...). 

- (...) “na realidade, eu acho que planejamento tem que começar a partir das 

pessoas que viveram o problema, aí você tem a total significação real do problema, 

onde agir” (...). 

 - (...) “muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas a custa da dúvida a gente vai 

fazer alguma coisa”(...). 

 

 

 

 

 

Taió II 

- (...) “eu acho que as pessoas, até os próprios profissionais deveriam ser 

capacitados, pois já que na nossa cidade é propicia a este acontecimentos, porque 

não foi só este, desde que eu me entendo por gente que vem uma tragédia” (...). 

- “Então há sempre pessoas que precisam ser orientadas, capacitadas, orientar o 

contato que ela não deve ter com aquela lama, usar o uso de botas” (...). 

- “Por isto falei sobre a capacitação dos profissionais de saúde, para que eles 

possam orientar melhor a população contra os riscos à população. Que são as 

coisas que vem pós-tragédia, que são as doenças que podem ser evitadas e 

orientadas para ter os cuidados básicos”.  

 

 

 

 

Pancas II 

- “Eu já participei da roda (...) é um momento muito interessante porque as pessoas 

falam dos sentimentos, é, expõem né” (...). 

- “A proposta é a pessoa falar sobre o momento dela e ela mesmo procurar a 

solução dentro dela, “Como você enfrentou isso?” É um momento bem 

interessante”. 

- (...) “mas acho que é mais orientação e saber o que fazer nessas horas (...) acho 

que é a educação”. 

 

Derrubadas II 

- “Eu acho que não só para as pessoas que estão chegando, eu acho que para todo 

profissional, tem que ter capacitação”. 

- “Então eu acho que como está sendo proposto aí, eu acho que a gente tem que ser 

mais preparado”. 

 

Chapecó I e II 

- (...) “estou aqui para aprender né (...) poder aprender e poder ajudar também os 

clientes (...) se vier a acontecer a gente poder dar um apoio melhor”. 

 

 

 

 

Laguna I e II 

- (...) “estou aqui (...) que é para ter um preparo melhor, que se acontecer 

novamente estar melhor preparada, melhor estruturada, da outra vez que aconteceu 

ninguém sabia o que fazer, todo mundo ficou perdido e a partir desta oficina espero 

a gente consiga se preparar um pouco”. 

- “A capacitação dos profissionais (...) sensibilizar a eles da necessidade de ter o 

cuidado da prevenção de doenças. Isto tudo com a população toda”. 

- (...) “o PSF está inserido na comunidade, se o PSF está inserido na comunidade a 

gente tem que tentar fazer, tentar traçar uma estratégia entre a gente, entre posto, 

entre escola que está dentro da comunidade, entre os líderes da comunidade, 

entendeu. O que aconteceu? O que a gente vai fazer? Qual o primeiro passo?” 

Nonoai I e II - (...) “venho com a expectativa de preparo, poder estar mais preparada”(...).  

 

Içara I 

 - (...) “estou particpando para ter mais conhecimento e, para se tiver novas 

catasfofres estar mais preparada”(...). 

 

Sardoá I 

- (...) “espero que assim eu possa colher mais informções, a getnte possa traçar um 

plano melhor para, se Deus quiser, não vai acontecer de novo, mas se acontecer de 

novo a gente estar pelo menos um pouquinho preparado para judar”. 



179 

 

Quadro 28 - Índice 4 - Momentos de trocas, de rodas de conversa e diálogo: capacitação, motivação e 

aprendizagem para o enfrentamento das tragédias. Oficina Baile das Águas 

 

CÓDIGOS 

 

MOMENTOS DE TROCAS, DE RODAS DE CONVERSA E DIÁLOGO: 

CAPACITAÇÃO, MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM PARA O 

ENFRENTAMENTO DAS TRAGÉDIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estação I 

- (...) “eu penso que a única coisa que está em nossas mãos agora seria usar mais o 

dialogo, mas assim, nosso conhecimento de quem é profissional, dizer: “não, olha 

você tem que colocar a carteira de vacinação em dia porque se acontecer alguma 

coisa você já está protegida”, agir na prevenção: “olha você esta numa área de 

risco”, tendo lá pelo menos a pessoa vai tentar mudar” (...). 

- (...) “eu acho que o dialogo hoje é o material que não seria solicitado a outros 

profissionais que estão em nível superior no que se comporta o posto de saúde, e a 

gente ter esse dialogo com a comunidade (...) as dificuldades que se passam (...) 

pra que a gente possa ajudar”(...). 

- (...) “a gente pode bolar hoje no presente, é isso, é o dialogo, tentar usar assim o 

nosso conhecimento  pra que isso venha como prevenção,..... se tiver um 

profissionais da saúde “olha isso pode acontecer” frisando,frisando(...) então essa 

rotina é ate um pouco cansativa pra gente profissional da saúde ,eu acho que isso 

seria prevenção que está em nossas mãos, que a gente possa fazer”.    

- (...) “eu acho que é o único método que existe, acho que até foi o texto de todo 

mundo aqui, é o dialogo”(...).  

- (...) “um processo de formiguinha, poder ajudar, poder fazer alguma coisinha que 

eu possa (...) tem solução, por mais que seja difícil, mas eu acho que cada um 

fazendo um pouquinho, já mobiliza um pouquinho (...) eu acredito que possa vir a 

mudar alguma coisa pra que isso seja menos sofrido se acontecer novamente”. 

 

 

 

 

 

Laguna I e II 

- (...) “a gente tem que ver o quê não teve, o que aconteceu de errado, e tentar fazer 

um plano que se acontecer de novo, tudo que não teve de alguma forma acontecer”. 

- “Tem que começar o trabalho em passo de formiguinha, vai todo dia, vai na 

escola dar uma palestra, e procura alguém que entenda um pouco mais pra dar 

uma palestra (...) é um trabalho assim, um trabalho lento, pra se acontecer de novo 

a gente estar um pouco mais preparado”. 

- (...) “que é um trabalho assim super interessante, que motivou a gente de alguma 

forma, me sinto muito motivada em tentar mudar alguma coisa, fazer alguma 

coisa” (...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


